
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ءاسنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

01a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 840  )  ( 490  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ٍةدحاو ٍسفن  نم  مكقلخ  يذلا  مكبر  اوقتا  سانلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هللا  لاق  ءاسنلا ، ةروس  ريسفت 
-2 ... (( . ٍةدحاو ٍسفن  نم  مكقلخ  يذلا  مكبر  اوقتا  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟3- ةميركلا ةيآلا  يف  ناك  يناعم  ضعب  نع  لاؤس 
؟ 4- قلخلا ىلع  هللاب  عافشتسالا  دصقي  وهو  هللاب  سانلا  ضعب  لاؤس  مكح  ام 
؟"5- كنيبو ينيب  يتلا  محرلا  كلاسأ  ظفلب "  لاؤسلا  مكح  ام 
؟6- ةحتافلا نم  ةيآ  ةلمسبلا  نأب  لوقلا  ةحص  ىلع  هب  لدتسي  دق  ثيدح  نع  لاؤس 
؟ 7- تعن وأ  نايب  فطع  وه  له  برعي  فيك  اهيأ "  " دعب ام 
؟8- اهمكح ام  كيلع " هللاب  سانلا " ضعب  هلوقي  ام  ضعب  نع  لاؤس 
-9. تايآلا ةءارق 

-10 ... (( . ٍةدحاو ٍسفن  نم  مكقلخ  يذلا  مكبر  اوقتا  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  60ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 69نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
69

سمألا راوز 
579
راوزلا يلامجإ 

6888018

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
42

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
15296
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
19
راوزلا لجس 
4
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

01b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 676  )  ( 367  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ٍةدحاو ٍسفن  نم  مكقلخ  يذلا  مكبر  اوقتا  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  لوح  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . اًريبك ًابوح  ناك  هنإ  مكلاومأ  ىلإ  مهلاومأ  اولكأت  الو  بيطلاب  ثيبخلا  اولدبتت  الو  مهلاومأ  ىماتيلا  اوتآو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًريبك ًابوح  ناك  هنإ  مكلاومأ  ىلإ  مهلاومأ  اولكأت  الو  بيطلاب  ثيبخلا  اولدبتت  الو  مهلاومأ  ىماتيلا  اوتآو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطسقت  الأ  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟5- اهفاصوأل ةأرملا  حاكن  مكح  نع  لاؤس 
؟6- مهنع هللا  يضر  ةباحصلا  نمز  يف  نآرقلا  اهب  لزن  يتلا  ةغللا  نع  لاؤس 
؟7- فلتلا نم  اهضقنيل  ىماتيلا  لاومأ  ذخأي  نم  نع  لاؤس 
؟8- ميتيلا لام  نمضي  لهف  ةراجتلا  كلت  يف  رسخ  مث  ميتيلا  لامل  هلام  مض  نم  مكح  ام 
؟9- امهوحنو سابلاو  لكألا  اهنم  ةريثك  ميتيلا  لامب  عافتنالا  هوجو  نأ  عم  مهلاومأ )) ... اولكأت  الو  ىلاعت ... ((  هللا  لوق  نم  ةدئافلا  ام 

-10. تايآلا ةءارق 
-11 (( . اًريبك ًابوح  ناك  هنإ  مكلاومأ  ىلإ  مهلاومأ  اولكأت  الو  بيطلاب  ثيبخلا  اولدبتت  الو  مهلاومأ  ىماتيلا  اوتآو  ةيآلا (( :  لوح  ةشقانم 
-12... ((. ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطسقت  الأ  متفخ  نإو  ةيآلا ((  ريسفت 

02a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 640  )  ( 447  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطسقت  الأ  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
؟2- كلذ يف  دقعلا  نوكي  فيكو  اهمع ، نبا  ناك  نأك  اهجوزتي  نأ  ةأرملا  يلو  وه  يذلا  لجرلا  لأسي  نأ  حصي  له 
؟)) ...3- ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف   )) ... ىلاعت هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
نوكي4- فيك  دلولا  نكلو  هل ، ةكولمم  تراص  هتجوز ،) ةـمألا (  لجرلا  ىرتشا  اذإف  اهكلامل ، دـبع  دـلولاف  ادولوم  هل  تدـلوف  ةـمأ  لجر  جوزت  اذإ 

؟ هلاح
؟)) ... 5- ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىلاعت ... ((  هلوق  ددعتلا  لصألا  نأ  ىلع  ةيآلا  هذهب  لدتسي  نميف  مكيأر  ام 
-6 ... (( . ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطسقت  الأ  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-7 ... (( . ءاسنلا نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطسقت  الأ  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . ًائيرم ًائينه  هولكف  اًسفن  هنم  ٍءيش  نع  مكل  نبط  نإف  ًةلحن  نهتاقدص  ءاسنلا  اوتآو  ةيآلا (( :  ريسفت 

02b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 662  )  ( 352  ) 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

15370

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1تارامإلا
1ليزاربلا

10نيصلا
1ايناملأ
1رئازجلا

6رصم
3اينابسا
3اسنرف
1ناريا
1اكناليرس

1ايبيل
1برغملا

3ادنلوه
1نيبلفلا
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

1دناليات
1ناتسكيجاط

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًائيرم ًائينه  هولكف  اًسفن  هنم  ٍءيش  نع  مكل  نبط  نإف  ًةلحن  نهتاقدص  ءاسنلا  اوتآو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
؟ 2- ادومحم مهلعف  نوكي  فيكف  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأل  ءادعلاب  نوفرعم  ةعيشلا  نإ  لوقي 
؟))...3- مكناميإ تاكم  ام  وأ  ةدحاوف  متفخ  نإف  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟4- ةبطخلا لبق  ةجوزلا  ةيؤر  مكح  نع  لاؤس 
-5 (( . ًائيرم ًائينه  هولكف  اًسفن  هنم  ٍءيش  نع  مكل  نبط  نإف  ًةلحن  نهتاقدص  ءاسنلا  اوتآو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 (( . اًفورعم ًالوق  مهل  اولوقو  مهوسكاو  اهيف  مهوقزراو  ًامايق  مكل  هللا  لعج  يتلا  مكلاومأ  ءاهفسلا  اوتؤت  الو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 (( . اًفورعم ًالوق  مهل  اولوقو  مهوسكاو  اهيف  مهوقزراو  ًامايق  مكل  هللا  لعج  يتلا  مكلاومأ  ءاهفسلا  اوتؤت  الو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 ... (( . ًادشر مهنم  متسنآ  نإف  حاكنلا  اوغلب  اذإ  ىتح  ىماتيلا  اولتباو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 ... (( . ًادشر مهنم  متسنآ  نإف  حاكنلا  اوغلب  اذإ  ىتح  ىماتيلا  اولتباو  ةيآلا (( :  دئاوف 

؟10- لاملا ىلع  راغصلا  طيلست  مكح  نع  لاؤس 
؟11- لاومألا ىماتيلا  ضعب  ءاطعإ  مكح  نع  لاؤس 
؟))...12- مكلاومأ ءاهفسلاا  وتؤت  الو  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟13- بوجولل انه  ماللا  لهف  ففعتسيلف )).... ىلاعت ((  هلوق  يف 
؟ 14- الثم فورحلاك  دئاز  رمأ  هللا  باتك  يف  له 
؟15- هيلع روجحملا  ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
؟))...16- مكل امايق  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

03a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 681  )  ( 388  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تايآلا ةءارق 
-2 ... (( . مكلاومأ ءاهفسلا  اوتؤت  الو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-3 ... (( . ًادشر مهنم  متسنآ  نإف  حاكنلا  اوغلب  اذإ  ىتح  ىماتيلا  اولتباو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
امهف4- هانذخأ  نحن  درلا  مدعو  ةعبتم  ةنـس  رمع  نع  اذهو  هدري ، هنإف  ميتيلا  لام  ذـخأ  نم  نأ  نم  هنع  هللا  يـضر  باطخلا  نب  رمع  نع  ءاج  ام 

؟  هنع ىلاعت  هللا  يضر  رمع  نع  قوطنم  اذهو  ةيالا  نم 
؟5- نايبصلاو ءاسنلاب  ءاهفسلا  ريسفت  نم  امهنع  ىلاعت  هللا  يضر  سابع  نبا  نع  ءاج  ام 
؟6- داهشإلا دنع  دوهشلا  ددع  ام 
؟7- اميتي نكي  مل  غلب  اذإو  غلبي  مل  يذلا  هنأب  متيلا  انفرع  نحنو  حاكنلا ،)) ... اوغلب  اذإ  ىتح  ىماتيلا  اولتباو  ىلاعت ((  هلوق  يف 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  ٌبيصن  لاجرلل  ةيآلا (( :  ريسفت 

-10 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  ٌبيصن  لاجرلل  ةيآلا (( :  دئاوف 
-11 (( . اًفورعم ًالوق  مهل  اولوقو  هنم  مهوقزراف  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىبرقلا  اولوأ  ةمسقلا  رضح  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 (( . اًفورعم ًالوق  مهل  اولوقو  هنم  مهوقزراف  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىبرقلا  اولوأ  ةمسقلا  رضح  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
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1ناتسكيجاط
1ايكرت
1ايناركوأ
25اكيرمأ

ًايلاح 69نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2012759

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105141162

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
462508

راوزلا لجس 
105779

ةيمقرلا ةبتكملا 
726665

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

109894822

-13 (( . ًاديدس ًالوق  اولوقيلو  هللا  اوقتيلف  مهيلع  اوفاخ  اًفاعض  ًةيرذ  مهفلخ  نم  اوكرت  ول  نيذلا  شخيلو  ةيآلا (( :  ريسفت 

03b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 658  )  ( 350  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًاديدس ًالوق  اولوقيلو  هللا  اوقتيلف  مهيلع  اوفاخ  اًفاعض  ًةيرذ  مهفلخ  نم  اوكرت  ول  نيذلا  شخيلو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
مكيـصوي2- ىلاعت ((  هلوقب  ةمـسقلا ))... رـضح  اذإو  ةخوسنم ((  ةـيآلا  هذـه  نأب  لوقلا  نم  ءاملعلا  ضعب  لوق  يف  مكيأير  ام  مكيلإ  هللا  نسحأ 

؟))... مكدالوأ يف  هللا 
؟))...3- ةمسقلا رضح  اذإو  ىلاعت ((  هلوق  يف  ةميركلا  ةيآلا  يف  نوركذم  مه  نم  مامأ  مسقلا  ةيعورشم  ةميركلا  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 
؟ 4- العف اديدس )) ... الوق  اولوقيلو  ىلاعت ... ((  هلوق  ربتعن  له 
؟5- نيثراولا ريغ  مامأ  ثيراوملا  ةمسق  نع  لاؤس 
؟ 6- ءارقفلاو نيكاسملا  نيب  قرفلا  ام 
؟7- تنبلا ءانبأ  جورخ  ىلع  ليلد  ام ال  يتيرذل  ءيشلا  اذه  تفقوأ  لاق  صخش 
-8(( اوفك  )) ةملكلا هذه  يف  تاءارقلا  نع  ةبلطلا  ضعب  عم  ةشقانمو  ءاهلا ، نيكستب  وهو ))  )) ءافلا نيكـستب  ُاوفك  ةءارق  ىلع  خيـشلا  نم  هيبنت 

. ةينآرقلا ظافلألا  نم  اهريغو 
؟))...9- اهنورت دمع  ريغب  تاومسلا  قلخ  يذلا  وه   )) ... ىلاعت هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 

؟10- الثم صفح  ةياور  أرقي  ئراقلا  نوك  لاح  ةنيعم  ةءارقب  ةينآرقلا  تاملكلا  ضعب  ةءارق  زوجي  له 
-11. تايآلا ةءاارق 
-12 (( . ًاديدس ًالوق  اولوقيلو  هللا  اوقتيلف  مهيلع  اوفاخ  اًفاعض  ًةيرذ  مهفلخ  نم  اوكرت  ول  نيذلا  شخيلو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-13 (( . اًريعس نولصيسو  اًران  مهنوطب  يف  نولكأي  امنإ  اًملظ  ىماتيلا  لاومأ  نولكأي  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-14 (( . اًريعس نولصيسو  اًران  مهنوطب  يف  نولكأي  امنإ  اًملظ  ىماتيلا  لاومأ  نولكأي  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
اهلف15- ًةدـحاو  تناك  نإو  كرت  ام  اثلث  نهلف  نيتنثا  قوف  ءاسن  نك  نإف  نييثنألا  ظـح  لـثم  ركذـلل  مكدـالوأ  يف  هللا  مكيـصوي  ةـيآلا (( :  ريـسفت 

 ... (( . فصنلا
تناك16- نإو  كرت  ام  اثلث  نهلف  نيتنثا  قوف  ءاسن  نك  نإف  نييثنألا  ظح  لـثم  ركذـلل  مكدـالوأ  يف  هللا  مكيـصوي  ةـيآلا (( :  يناـعم  نع  ةـشقانم 

 ... (( . فصنلا اهلف  ًةدحاو 

04a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 595  )  ( 337  ) 

 :- تايوتحملا  

نإو1- كرت  ام  اثلث  نهلف  نيتنثا  قوف  ءاسن  نك  نإف  نييثنألا  ظح  لثم  ركذـلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيـصوي  ةـيآلا (( :  يناـعم  نع  ةـشقانملا  ةـمتت 
 ... (( . فصنلا اهلف  ًةدحاو  تناك 

هل2- ناك  نإف  ثلثلا  همألف  هاوبأ  هثروو  ٌدلو  هل  نكي  مل  نإف  ٌدلو  هل  ناك  نإ  كرت  امم  سدسلا  امهنم  ٍدحاو  لكل  هيوبألو  ةـيآلا (( :  ريـسفت  ةـمتت 
 ... (( . سدسلا همألف  ٌةوخإ 
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؟ "3- مأو خأو  دج  نم  ةلأسم  ثيراوملا "  لئاسم  ضعب  نع  لاؤس 
؟4- ةلالكلا نع  لاؤس 
-5 ... (( . ٍنيد وأ  اهب  يصوي  ٍةيصو  دعب  نم  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
؟"6- رفاكلا ثاريم  ثيراوملا "  نم  ةلأسم  نع  لاؤس 
؟7- بيصعتلا نع  لاؤس 
ىلع8- ةبجاو  اهنأ  انلق  ةيصولا )) ... اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ  رضح  اذإ  مكيلع  بتك  ىلاعت ((  لاق  دقو  بابحتسالا ، ةيصولا  ىضتقم  خيـش  اي 

؟ كلذ ىلع  باوجلا  امف  ضورفلا ، يوذو  نيدلاولا  ريغ 
؟ 9- لجؤملا نيدلا  ىضقي  وأ  هتكرت  مسقت  له  لجؤم  نيد  هل  ناسنإ 

رـضح10- اذإ  مكيلع  بتك  ىلاعت ((  هلوق  يفو  هنم ، نوطعي  ةبارقلا  نإ  انلق  ىماتيلاو ،))... ىبرقلا  ىلوأ  ةمـسقلا  رـضح  اذإو  ىلاعت ((  هلوق  يف 
؟  نوطعي ىتمف  مهل ، ىصوي  ةيصولا )) ... اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ 

-11 ... (( . نييثنألا ظح  لثم  ركذلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيصوي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

04b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 623  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نييثنألا ظح  لثم  ركذلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيصوي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . اًميكح اميلع  ناك  هللا  نإ  هللا  نم  ًةضيرف  ًاعفن  مكل  برقأ  مهيأ  نوردت  مكؤانبأو ال  مكؤآبآ  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-3 ... (( . نييثنألا ظح  لثم  ركذلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيصوي  ةيآلا (( :  دئاوف 

05a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 616  )  ( 319  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نييثنألا ظح  لثم  ركذلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيصوي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . نييثنألا ظح  لثم  ركذلل  مكدالوأ  يف  هللا  مكيصوي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-3 ... (( . ٌدلو نهل  نكي  مل  نإ  مكجاوزأ  كرت  ام  فصن  مكلو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 ... (( . ٌدلو نهل  نكي  مل  نإ  مكجاوزأ  كرت  ام  فصن  مكلو  ةيآلا (( :  دئاوف 

05b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 639  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ٌدلو نهل  نكي  مل  نإ  مكجاوزأ  كرت  ام  فصن  مكلو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
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-2 (( . ميظعلا زوفلا  كلذو  اهيف  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  هلخدي  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  هللا  دودح  كلت  ةيآلا (( :  ريسفت 

06a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 625  )  ( 339  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ميظعلا زوفلا  كلذو  اهيف  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  هلخدي  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  هللا  دودح  كلت  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . ميظعلا زوفلا  كلذو  اهيف  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  هلخدي  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  هللا  دودح  كلت  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 (( . ٌنيهم ٌباذع  هلو  اهيف  ًادلاخ  اًران  هلخدي  هدودح  دعتيو  هلوسرو  هللا  صعي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟4- رانلا هبحاص  لخدي  نأ  بجي  لهو  ربكألا  كرشلا  مكح  امف  رانلا  يف  دولخلل  ببس  ربكألا  كرشلا  نإ  خيش  اي  انلق  كيلإ  هللا  نسحأ 
؟5- رغصأ كرش  اذه  نأ  ناسنإلا  فرعي  فيك 
؟)6- حضاو ريغ  اهراهنأ (...  نأ  ىلع  ليلدلا  وه  امف  ةيبيغ  ةنجلا  لاوحأ 
؟7- بجاولل اكرت  ربتعي  يهنملا  لعفلا  نوك  نع  لاؤس 
ال8- ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ةنسلا  يف  درو  امب  اهتديق  دقو  ةقلطم  انه  ةيـصولا  نيد ،)).. وأ  اهب  يـصوي  ةيـصو  دعب  نم  ىلاعت ((  هلوق  يف 

؟) ثراول ةيصو 
؟9- ةنجلا هلآمف  تابجولا  لعفو  تامرحملا  كرت  نم  نأ  لوقي  نيرسفملا  ضعب 

؟10- ضراعت امهنيب  سيلأ  نوملعت )) متنك  امب  ءازج  اهومتثروأ  يتلا  ةنجلا  كلت  ىلاعت (  هلوقو  هلمعب )...  مكدحأ  ةنجلا  لخدي  ال  ثيدح (
اذـه11- له  ءاشي )) نم  كلذ  نود  ام  رفغي  هب و  كرـشي  نأ  رفغي  ـال  هللا  نإ  ىلاـعت ((  هلوق  يف  لخدـي  رغـصألا  كرـشلا  نأ  نم  ةـيميت  نبا  لوق 

؟ حيحص
؟12- رئابكلا نم  رغصألا  كرشلا  له 
زع13- هللا  هلوق  نيبو  اذـه  نيب  عمجن  فيكف  بذـعي ، توبات  يف  رانلا  لهأ  نم  وه  نم  لك  هنإ  ادـلاخ )) ىلاـعت ((  هلوق  ريـسفت  يف  خيـش  اـي  تلق 

؟ تاعامج هنأ  ىلع  لدي  اذهو  ءاملا ))..  نمانيلعا  وضيفأ  نأ  ةنجلا  باحصأ  رانلا  باحصأ  ىدانو  لجو ((
ىوغ14- دقف  امهصعي  نمو  لاقف " ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  مامأ  بيطخلا  كلذ  بطخ  امل  هيفو  ملـسم  يف  متاح  نب  يدع  ثيدحل  ةبـسنلاب 

 )) ىلاعت هلوق  عم  ضراعت  هيف  لهف  ىوغ ، دقف  هلوسرو  هللا  صعي  نمو  لق : لب  تنأ ) بيطخلا  سئب  ملسو (  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  هل  لاقف 
؟ بيطخلا اذه  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ركنأ  اذاملو  هلوسرو ))... هللا  صعي  نمو 

نمو15- دـشر  دـقف  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  لاق " هنأل  هيلع  ركنأ  امنإ  عطي  نمو  بيطخلا "  لوق  يف  ءاملعلا  ضعب  هلاق  اميف  خيـش  اـي  مكيأر  اـم 
؟ " ىوغ دقف  لاق "  مث  تكس  مث  امهصعي 

؟16- دمحم مسا  هبنجبو  هللا  بارحملا  ىلع  بتكي  نم  مكح  ام 
؟17- اهريغو ةيعرشلا  مولعلا  يف  ةأرملا  ةلصاوم  مكح  ام 
؟ 18- كلذب حرف  سانلا  هيلع  ىنثأ  اذإ  نم  مكح  ام 
؟19- ةينلا ةمالس  ىلع  لدي  اذه  لهف  فظوتأ  نل  اهب  مقأ  مل  نإ  ينأل  ثحبلاب  مايقلا  ىلع  ةعماجلا  ينتربجأ  ول 
؟ 20- كلذ مكح  امف  ملعلا  لاني  نأ  لجأ  نم  هللا  دبعت  لجر  لوقي 
-21. تايآلا ةءارق 
-22 (( . ٌنيهم ٌباذع  هلو  اهيف  ًادلاخ  اًران  هلخدي  هدودح  دعتيو  هلوسرو  هللا  صعي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-23 ... (( . مكنم ًةعبرأ  نهيلع  اودهشتساف  مكئآسن  نم  ةشحافلا  نيتأي  يتاللاو  ةيآلا (( :  ريسفت 

06b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 599  )  ( 329  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكنم ًةعبرأ  نهيلع  اودهشتساف  مكئآسن  نم  ةشحافلا  نيتأي  يتاللاو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . اًميحر ًاباوت  ناك  هللا  نإ  امهنع  اوضرعأف  احلصأو  ابات  نإف  امهوذآف  مكنم  اهنايتأي  ناذللاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟3- اهدعب وأ  امهيلع  ةردقلا  لبق  اذه  امهنع )) اوضرعأف  ىلاعت ((  هلوق  كيلإ  هللا  نسحأ 
يفف4- ةـيآلا  يف  نيرفاكلاو  نينمؤملا  ءازج  نيب  قرفلا  امف  ضرألاو ،))... تاومـسلا  تماد  ام  اهيف  نيدـلاخ  دوه ((  ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  يف 

؟)) ذوذجم ريغ  ءاطع  لاق (( نينمؤملا  يفو  ديري )) امل  لاعف  كبر  نإ  لاق (( رافكلا 
-5. تايآلا ةءارق 
مكنم6- اهنايتأي  ناذللاو  ةيآلاو (( :  مكنم )) ...  ًةعبرأ  نهيلع  اودهـشتساف  مكئآسن  نم  ةـشحافلا  نيتأي  يتاللاو  نيتيآلا (( :  يناعم  نع  ةـشقانم 

 (( . اًميحر ًاباوت  ناك  هللا  نإ  امهنع  اوضرعأف  احلصأو  ابات  نإف  امهوذآف 
-7 ... (( . مكنم ًةعبرأ  نهيلع  اودهشتساف  مكئآسن  نم  ةشحافلا  نيتأي  يتاللاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . اًميحر ًاباوت  ناك  هللا  نإ  امهنع  اوضرعأف  احلصأو  ابات  نإف  امهوذآف  مكنم  اهنايتأي  ناذللاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-9 ... (( . ٍةلاهجب ءوسلا  نولمعي  نيذلل  هللا  ىلع  ةبوتلا  امنإ  ةيآلا (( :  ريسفت 

؟10- هنع ىلاعت  هللا  يضر  زعام  ةصقو  بنذلا  نم  ةبوتلا  ةيفيك  نع  لاؤس 
؟11- قيرطلا عطق  نم  ةبوقع  نع  لاؤس 
؟12- حجارلا امهيأف  امهنيب  عمج  هنأ  يراخبلا  حيحص  يف  ءاج  دقو  دحلا ، نيبو  هنيب  هل  عمجي  الو  مجري  بيثلا  نأ  وه  مويلا  ءاملعلا  رثكأ  هيلع  يذلا 

07a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 603  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

مهمارجإ1- يف  اوادز  كلذ  اوملع  نإ  مهنإف  نيمرجملل  بابلا  حتف  هيف  اذه  نكل  هيلع  ةردقلا  دعب  هتبوت  لبقت  بوتي  مث  انزلاب  رقي  يذـلا  نإ  انلق  ول 
؟

؟ 2- الثم انزلاب  هسفن  ىلع  رقأ  دق  وهو  رثم  انزلا  مدع  ىلع  ةيوق  ةنيرق  تدج  ول  نكل 
؟3- داحآلا ثداحو  عونلا  ميدق  نآرقلا  نوك  نع  لاؤس 
-4 ... (( . ٍةلاهجب ءوسلا  نولمعي  نيذلل  هللا  ىلع  ةبوتلا  امنإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-5 ... (( . ٍةلاهجب ءوسلا  نولمعي  نيذلل  هللا  ىلع  ةبوتلا  امنإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . توملا مهدحأ  رضح  اذإ  ىتح  تائيسلا  نولمعي  نيذلل  ةبوتلا  تسيلو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . توملا مهدحأ  رضح  اذإ  ىتح  تائيسلا  نولمعي  نيذلل  ةبوتلا  تسيلو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟8- قسفلاب نوفصوي  لهف  هنم  امدن  نكلو  هللا  ىلإ  ةبوت  ءيشلا ال  اذه  نوكرتي  دق  نوباريو  رمخلا  نوبرشي  نيذلا  نآلا  قاسفلا  ضعب 
؟)9- هنع ىلاعت  هللا  يضر  ةماسأ  هلتق  يذلا  هللا (  الإ  هلإ  رفاكلا ال  لوق  ةبوت  سيلأ 

؟10- تايآلا ةءارق 
-11 ... (( . توملا مهدحأ  رضح  اذإ  ىتح  تائيسلا  نولمعي  نيذلل  ةبوتلا  تسيلو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-12 ... (( . نهولضعت الو  اًهرك  ءاسنلا  اوثرت  نأ  مكل  لحي  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
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07b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 589  )  ( 330  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نهولضعت الو  اًهرك  ءاسنلا  اوثرت  نأ  مكل  لحي  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . نهولضعت الو  اًهرك  ءاسنلا  اوثرت  نأ  مكل  لحي  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
لهف3- هرهم ، ذـخأي  ىتح  اهلـضعي  نأ  هلف  هتجوز  ةـشحافب  ملع  اذإ  هنأ  كلذو  ةـنيبم )) ...  ةـشحافب  نيتأـي  نأ  ـالإ  ىلاـعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 

؟ اهل اقح  لاملا  لعج  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نكل  رهملاب  اهبلاطو  هتجوز  نعال  يذلا  يباحصال  كلذ  ةصق  اذه  ضراعي 
تافـصلا4- هذه  يفني  ءيـشب  هيلع  دري  دق  هيخأ  ىلع  خألا  اذه  اهكرنأ  اذإف  ةرهاظ ، نوكت  دق ال  هيخل  ناسنإلا  ةهارك  بجوت  يتلا  تافـصلا  ضعب 

؟ لمعلا فيكف  كلذ  وحنو  يئارم  تنأ  هل  لوقي  نأك  هنع 
؟ 5- شحفتسي ام  لك  ةيآلاب  دوصقملاف  انزلا  عوقو  اهنم  مزلي  ةنيبملا ال  ةشحافلا  ىنعم  نأ  خيش  اي  انلق 
؟ 6- ناسحإب نوكت  نأ  اهوتديق  دقف  نيدلاولا  فالخب  ناسحإب  اهوديقت  ملو  بجاو  اهجوزل  ةجزلا  ةعاط  نإ  خيش  اي  متلق 
؟7- كلذ ىنعم  امف  ةنيب  نيجوزلا  نيب  ةرشعلا  وصأ ل  نوكت  نأ  يغبني  متلق 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . نهولضعت الو  اًهرك  ءاسنلا  اوثرت  نأ  مكل  لحي  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

-10 ... (( . اًراطنق نهادحإ  متيتآو  ٍجوز  ناكم  ٍجوز  لادبتسا  متدرأ  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت 

08a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 597  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اًراطنق نهادحإ  متيتآو  ٍجوز  ناكم  ٍجوز  لادبتسا  متدرأ  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . ًاظيلغ اًقاثيم  مكنم  نذخأو  ٍضعب  ىلإ  مكضعب  ىضفأ  دقو  هنوذخأت  فيكو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . اًراطنق نهادحإ  متيتآو  ٍجوز  ناكم  ٍجوز  لادبتسا  متدرأ  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . ًاظيلغ اًقاثيم  مكنم  نذخأو  ٍضعب  ىلإ  مكضعب  ىضفأ  دقو  هنوذخأت  فيكو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟5- يقابلا اهاطعا  ةدم  دعب  مث  رهملا  نم  اطسق  عفدي  نم  مكح  ام 
؟6- ةجوزلل قادصلا  تبثي  ىتم 
؟7- غلخلا نع  لاؤس 
؟8- هنم ذخأي  نأ  يف  قحلا  هل  لهو  الثم  بألأك  جاوزلل  مدقتملل  رهملا  نم  ائيش  طرش  نم  مكح  ام 
؟ 9- اهجوزتل مدقت  يذلا  ىلع  ىلوألا  ةجوزلا  قالط  بلطت  يتلا  ةيناثلا  ةجوزلا  مكح  ام 

؟ 10- اجوز هديرأ  لوقت ال  يهو  ةمثآ  يه  لوقن  كلذ  ميرحتب  ةملاع  يهو  ةيناثلا  قالط  تبلط  نإ  ةيناثلا  ةجوزلا 
-11 (( . ًاليبس ءاسو  ًاتقمو  ًةشحاف  ناك  هنإ  فلس  دق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكؤابآ  حكن  ام  اوحكنت  الو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟12- ةعضرملا ةلص  بجت  له 
؟)) ...13- اديدس الوق  اولوقو   )) ... ىلاعت هلوق  يف  ديدسلا  لوقلا  وه  ام 
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متدرأ14- نإ   )) ... هلوق نكل  نيتأرملا ، ىدحإ  نهادحإب  داري  دق  اراطنق ))...  نمهادحإ  متيتآو  جوز  ناكم  اجوز  لادبتسا  متدرأ  نإو  ىلاعت ((  هلوق 
؟ ىلوألا قلط  نأ  هنم  مهفي  لادبتسا )... 

؟ 15- يلصألا نبإلاك  هتيمرحم  تبثت  ىنزلا  نبا  له 
؟16- تايآلا ةءارق 
-17 (( . ًاليبس ءاسو  ًاتقمو  ًةشحاف  ناك  هنإ  فلس  دق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكؤابآ  حكن  ام  اوحكنت  الو  ةيآلا (( :  لوح  ةشقانم 

08b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 586  )  ( 309  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًاليبس ءاسو  ًاتقمو  ًةشحاف  ناك  هنإ  فلس  دق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكؤابآ  حكن  ام  اوحكنت  الو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . ًاليبس ءاسو  ًاتقمو  ًةشحاف  ناك  هنإ  فلس  دق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكؤابآ  حكن  ام  اوحكنت  الو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . مكئآسن تاهمأو  مكتاوخأو ...  مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  ريسفت 
ةئمثالث4- مويلا  يف  يلـصي  ناك  هنأ  هنع  ركذي  امك  دـمحأ  مامإلا  ناك  دـقو  ةدابعلاب ، هلاغـشنا  نم  لضفأ  دـبعلل  ملعلا  نأ  صوصنلا  ضعب  يف  ءاج 

؟  كلذ نيب  قفون  فيكف  ةمئألا ، نم  هريغو  ةعكر 
؟5- اعم ريغصلاو  ريبكلا  مأ  ريبكلاب  صاخ  وه  له  ربقلا  يف  لاؤسلا 
؟6- كلذك سيلأ  ملعلا  ىلع  ينبم  ةدابعلا  ةحص 
-7 ... (( . مكئآسن تاهمأو  مكتاوخأو ...  مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

09a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 593  )  ( 334  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكئآسن تاهمأو  مكتاوخأو ...  مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 ... (( . مكئآسن نم  مكروجح  يف  يتاللا  مكبئابرو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-3 ... (( . مكتاوخأو مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . مكتاوخأو مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-5 ... (( . مكتاوخأو مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

09b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 597  )  ( 314  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكتاوخأو مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
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؟2- ثيدحلا يف  جاردإلا  نع  ةلئسأ 
-3 ... (( . مكتاوخأو مكتانبو  مكتاهمأ  مكيلع  تمرح  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-4 ... (( . مكيلع هللا  باتك  مكناميأ  تكلم  ام  الإ  ءاسنلا  نم  تانصحملاو  ةيآلا (( :  ريسفت 

10a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 591  )  ( 330  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكيلع هللا  باتك  مكناميأ  تكلم  ام  الإ  ءاسنلا  نم  تانصحملاو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
؟2- هل لحت  لهف  ةعاضرلا  نم  هتخأ  تناك  اذإ 
؟3- حيحص اذه  لهف  تايبسملا  الإ  تاجوزتملا  تانصحملا  نم  نإ  انلق 
نكي4- له  ينعي  ةأرملا  دلول  اذه  لجرلا  دالوأ  لحي  لهف  دلو  تعـضرأف  عضرت  ةأرملا  هذه  تناكو  دالوأ  هل  ناكو  اهب  لخدي  ملو  ةارما  لجر  جوزت 

؟  اهريغ نم  هدالوأل  خأ 
؟ )) ...5- كلذ ءارو  ام  مكل  لحأو   )) ... ىلاعت هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟6- عاضرلا ببسب  ميرحتلا  يف  طباضلا  وه  ام 
؟))....7- كلذ ءارور  ام  ىلاعت .... ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟))... 8- ةعاضرلا نم  مكتاوخأو   ))... ىلاعت هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟)).... 9- مكئانبأ لئالحو  ىلاعت ....((  هلوق  نع  لاؤس 

-10. تايآلا ةءارق 
-11 ... (( . مكيلع هللا  باتك  مكناميأ  تكلم  ام  الإ  ءاسنلا  نم  تانصحملاو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-12 ... (( . نيحفاسم ريغ  نينصحم  مكلاومأب  اوغتبت  نأ  مكلذ  ءارو  ام  مكل  لحأو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-13 ... (( . مكيلع هللا  باتك  مكناميأ  تكلم  ام  الإ  ءاسنلا  نم  تانصحملاو  ةيآلا (( :  دئاوف 

10b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 598  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... ((. مكيلع هللا  باتك  مكناميأ  تكلم  ام  الإ  ءاسنلا  نم  تانصحملاو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . تانمؤملا تانصحملا  حكني  نأ  ًالوط  مكنم  عطتسي  مل  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟3- عامجإ اهيف  لهف  بات  ولو  ىتح  لتقلا  همكح  نأو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  بس  ةلأسم  له 
؟4- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  بس  مكح  نع  لاؤس 
؟5- جوزلا يبأل  نأ  ةجوزلا  يبأل  ءاوس  اعد  نمل  مأ  طقف  جوزلا  قح  له  بوجولا  قح  ةوعدلا  يف  قحلا 
؟6- كلذ هجو  امف  فرحنيف  ناعيف  دسحي  مث  ميقتسم  نوكي  سانلا  ضعب 
؟7- نجلاو رحسلا  رومأ  ضعب  نع  لاؤس 
-8 ... (( . تانمؤملا تانصحملا  حكني  نأ  ًالوط  مكنم  عطتسي  مل  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ءاسنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

11a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 166  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . تانمؤملا تانصحملا  حكني  نأ  ًالوط  مكنم  عطتسي  مل  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . تانمؤملا تانصحملا  حكني  نأ  ًالوط  مكنم  عطتسي  مل  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

11b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 173  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . تانمؤملا تانصحملا  حكني  نأ  ًالوط  مكنم  عطتسي  مل  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ 2- تايباتكلا نهيف  لخدي  لهو  تاكرشملا ))....  اوحكنت  الو  ىلاعت ... ((  هلوق  ىنعم  ام 
؟3- ةرحلا ةملسملا  ىلع  ةردقلا  عم  ةيباتكلا  جوزتي  نأ  لجرلل  له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  63ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
72

سمألا راوز 
579
راوزلا يلامجإ 

6888018

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
42

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
15459
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
19
راوزلا لجس 
4
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

؟4- ةرحلا رهم  اهكلم  عم  اهجوزتي  نأ  هل  زوجي  لهف  ةمألا  نم  جوزت  اذإ  هدالوأ  ةيرح  طرتشا  اذإ 
؟ )).... 5- مكلبق نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نم  تانصحملاو  ىلاعت ...((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
تانـصحملا6- دوصقملاو  بلاغلا ، ليبس  ىلع  انه  تانمؤملا  نإ  ءاملعلا  ضعب  لوقي  تانمؤملا )) ... تانـصحملا  ىلاعت ...((  هلوق  يف  خيـش  اـي 

؟  مكيأر امف  ةيباتكلا  ريغو  ةيباتكلا  مشي  اقلطم 
؟ 7- ةيباتكلا ةرحلا  نم  ةبترم  ىلعأ  سيلأ  ةمألا 
؟ 8- طقف نآرقلاب  الجر  جوز  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  نم  تبث  ام  نيبو  اذه  نيب  عمجي  فيكو  لاملا ، نم  حاكنلا  يف  دب  هنأ ال  مولعم 
كلذ9- يف  بهذملا  مكح  امو  مدقي ؟ امهيأف  جيوزتلاب  وأ  كلملاب  ةمأ  لصحي  نأ  عيطتسي  لجر 

-10( حصاو ريغ  تلمح ( ؟....  املف  اهديسل  اقيقر  نوكي  هدلوف  ةمألا  لجرلا  جوزت  اذإ 
؟ 11- كلذك سيلأ  دسافم  هيف  ةمألاب  جاوزلا 
؟ 12- ةمألاو ةرحلا  لمشي  اقلطم  نه  ةريخلاف  ىلوأ  ةرحلا  نأ  ىلع  لدت  ةيآلاف  ةكرشم ))... نم  ريخ  ةنمؤم  ةمألو  هلوق ...(( 
؟ 13- هءانبأ قرتسي  نأ  نم  ةيباتكلا  نم  جاوزلا  نم  يشخ  نم 
-14. تايآلا ةءارق 
-15 (( . ٌميكح ٌميلع  هللاو  مكيلع  بوتيو  مكلبق  نم  نيذلا  ننس  مكيدهيو  مكل  نيبيل  هللا  ديري  ةيآلا (( :  ريسفت 

12a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 420  )  ( 174  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ٌميكح ٌميلع  هللاو  مكيلع  بوتيو  مكلبق  نم  نيذلا  ننس  مكيدهيو  مكل  نيبيل  هللا  ديري  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . ٌميكح ٌميلع  هللاو  مكيلع  بوتيو  مكلبق  نم  نيذلا  ننس  مكيدهيو  مكل  نيبيل  هللا  ديري  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 (( . اًميظع ًاليم  اوليمت  نأ  تاوهشلا  نوعبتي  نيذلا  ديريو  مكيلع  بوتي  نأ  ديري  هللاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . اًفيعض ناسنإلا  قلخو  مكنع  ففخي  نأ  هللا  ديري  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 (( . اًميظع ًاليم  اوليمت  نأ  تاوهشلا  نوعبتي  نيذلا  ديريو  مكيلع  بوتي  نأ  ديري  هللاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 (( . اًفيعض ناسنإلا  قلخو  مكنع  ففخي  نأ  هللا  ديري  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 ... (( . لطابلاب مكنيب  مكلاومأ  اولكأت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 

12b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . لطابلاب مكنيب  مكلاومأ  اولكأت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
؟)) .... 2- ةكلهتلا ىلإ  مكديأب  اوقلت  الو  ىلاعت ...((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟3- ةصاخ وأ  ةماع  يه  له  انه  سفنلاب  دارملا  امف  اميحر ؟)) ...  مكب  ناك  هنإ  مكسفنأ  اولتقت  الو  ىلاعت ... ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 4- فطعلل يه  له  مكسفنأ )...  اولتقتال  و  ىلاعت ((  هلوق  يف  واولا  نع  لاؤس 
؟ 5- ىلاعت هللا  ىلإ  ةوعدلا  ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

15533

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1تارامإلا
1ليزاربلا

10نيصلا
1صربق
1ايناملأ
1رئازجلا

6رصم
3اينابسا
3اسنرف
1ناريا
1اكناليرس

1ايبيل
1برغملا

4ادنلوه
1نيبلفلا
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

1دناليات

؟ 5- ىلاعت هللا  ىلإ  ةوعدلا  ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
-6. تايآلا ةءارق 
-7 ... (( . لطابلاب مكنيب  مكلاومأ  اولكأت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . اًريسي هللا  ىلع  كلذ  ناكو  اًران  هيلصن  فوسف  اًملظو  ًاناودع  كلذ  لعفي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 (( . اًريسي هللا  ىلع  كلذ  ناكو  اًران  هيلصن  فوسف  اًملظو  ًاناودع  كلذ  لعفي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 (( . اًميرك ًالخدم  مكلخدنو  مكتائيس  مكنع  رفكن  هنع  نوهنت  ام  رئآبك  اوبنتجت  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟11- حيحص اذه  لهف  رئاغصلا ،  نم  يهف  هللا  نيبو  كنيب  تناك  اذإو  رئابكلا ،  نم  يهف  هللا  دابع  نيبو  كنيب  بونذلا  تناك  اذإ  لوقي  مهضعب 
؟)) ... 12- مكتائيس مكنع  رفكن  هنع  نوهنت  ام  رئآبك  اوبنتجت  ن  ىلاعت ...((  هلوق  نع  لاؤس 
-13. تايآلا ةءارق 
-14 (( . اًريسي هللا  ىلع  كلذ  ناكو  اًران  هيلصن  فوسف  اًملظو  ًاناودع  كلذ  لعفي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-15 (( . اًميرك ًالخدم  مكلخدنو  مكتائيس  مكنع  رفكن  هنع  نوهنت  ام  رئآبك  اوبنتجت  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

13a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 436  )  ( 181  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًميرك ًالخدم  مكلخدنو  مكتائيس  مكنع  رفكن  هنع  نوهنت  ام  رئآبك  اوبنتجت  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . ٍضعب ىلع  مكضعب  هب  هللا  لضف  ام  اونمتت  الو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . ٍضعب ىلع  مكضعب  هب  هللا  لضف  ام  اونمتت  الو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  يلاوم  انلعج  ٍلكلو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 5- خياشملا ىلع  ىلوملا  قلطت  له 
؟ 6- ءاسنلا رمأ  نم  ركذ  ام  ىلع  وأ  ةيآلا  لوأ  ىلع  ةدئاع  يه  له  هلضف )) ...  نم  هللا  اولأساو  ىلاعت ...((  هلوق  له 
؟ 7- رئابكلا نم  سفنلا  لتق  نأ  ىلع  ليلد  هيف  هنع )) ....  نوهنت  ام  رئابك  اوبنتجت  نإ  ىلاعت ... ((  هلوق  يف  له 
؟ " 8- ريغلا ىلع  ةمعنلا  ةهارك  يه  ةبيغلا  نإ  هلوقب "  ةبيغلل  مالسإلا  خيش  فيرعت  هجون  فيكو  دسحلا ؟  نم  ريغلا  نع  ةمعنلا  لاوز  ىنمت  له 
؟ 9- ىلوملا نمف  هقتعأو .....  رخآ  ادبع  هارتشا  هرودب  وه  ىرتشا  مث  قتعأ  ادبع  نأ  ول 

؟10- لفسأ نم  ىلوملا  ثري  له 
؟ 11- هسفن رقحي  نكلو  ىلاعت  هللاب  نظ  ءوس  سيل  هنكلو  ةباجإلاب  انقوم  سيل  نكلو  ىلاعت  هللا  لأسي  نميف  مكيأر  ام 
ىلص12- يبنلا  ىلع  مالسلا  ةالصلاو و  دمحلاب  أدبي  لهو  ناسنإلا  وعدي  له  ةالصلا  يف  هلـضف )...  نم  هللا  اولأسو  ىلاعت .... ((  هلوق  لثم  رم  اذإ 

؟  ثيدحلا يف  امك  ملسو  هيلع  هللا 
؟ 13- ةيأ نم  ءزج  بارعإ  نع  لاؤس 
؟ 14- كلذ هنم  لصح  اذإ  دبعلا  مثأي  له  ريغلا "  ىلع  ةمعنلا  ةهارك  يه  هلوقب "  ةبيغلل  مالسإلا  خيش  فيرعت 
؟ )) ... 15- نبستكا امم  بيصن  ءاسنللو  اوبستكا  امم  بيصن  لاجرلل  ىلاعت ... ((  هلوق  يف  ضيعبتلل  نم  له 
مأ16- مهتمعن  لاوز  ىنمت  زوجي  الف  نينمؤملاب  صاخ  وه  له  ضعب )) ...  ىلع  مكـضعب  هب  هللا  لضف  ام  اونمتت  الو  ىلاـعت ... ((  هلوق  يف  ينمتلا 

؟  اهيإ هللا  هاطعأ  يتلا  ةمعنلا  لاوز  ىنمت  زوجي  الف  رفاكلا  ىتح  ةيآلا  يف  لخدي 
؟ 17- حيحص اذه  لهف  ةرخآلا  يف  مهضعبو  ايندلا  يف  اهديق  مهضعب  هلضف )) ....  نم  هللا  اولئسو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف  نيرسفملا  ضعب 
؟ 18- تايآلا ةءارق 
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1دناليات
1ناتسكيجاط

1ايكرت
1ايناركوأ
26اكيرمأ

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2012759

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105141423

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
462508

راوزلا لجس 
105779

ةيمقرلا ةبتكملا 
726665

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

109895083

-19 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  يلاوم  انلعج  ٍلكلو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

13b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 409  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  يلاوم  انلعج  ٍلكلو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . نوبرقألاو نادلاولا  كرت  امم  يلاوم  انلعج  ٍلكلو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . ٍضعب ىلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  ىلع  نوماوق  لاجرلا  ةيآلا (( :  ريسفت 
ددوتلاو4- ةـبحملا  نم  كلذ  ىلإ  امو  مهنيب  مالـسلا  ءاشفإ  ىلع  ثحلاو  ريخلا  مساوم  تاقوأ  ماـنتغا  ىلع  ثحلا  نمـضتت  ملعلا  بـالطل  ةحيـصن 

. ملعلا بلط  يف  داهتجالاو 
-5 ... (( . ٍضعب ىلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  ىلع  نوماوق  لاجرلا  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

14a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 429  )  ( 167  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ٍضعب ىلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  ىلع  نوماوق  لاجرلا  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . اهلهأ نم  اًمكحو  هلهأ  نم  اًمكح  اوثعباف  امهنيب  قاقش  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . ٍضعب ىلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  ىلع  نوماوق  لاجرلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ )) .... 4- مهلاومأ نم  اوقفنأ  امبو  ىلاعت ... ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 5- اهيلع الضف  هل  نأ  هنم  ذخؤي  اذه  لهف  لجرلا  ىلع  ابجاو  قافنإلا  ناك  اذإ 
؟ 6- كلذ ةفرعم  نوكي  فيكف  ملعلا  بلاط  اهب  متهي  نأ  يغبني  يتلا  طباوضلا  نع  خيش  اي  متملكت 
-7 ... (( . ٍضعب ىلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  ىلع  نوماوق  لاجرلا  دئاوفةمتت (( : 
-8 ... (( . اهلهأ نم  اًمكحو  هلهأ  نم  اًمكح  اوثعباف  امهنيب  قاقش  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 

14b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 406  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اهلهأ نم  اًمكحو  هلهأ  نم  اًمكح  اوثعباف  امهنيب  قاقش  متفخ  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . ًاناسحإ نيدلاولابو  ًائيش  هب  اوكرشت  الو  هللا  اودبعاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . ًاناسحإ نيدلاولابو  ًائيش  هب  اوكرشت  الو  هللا  اودبعاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4. تايآلا ةءارق 
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-5 ... (( . لخبلاب سانلا  نورمأيو  نولخبي  نيذلا  ةيآلا (( :  ريسفت 

15a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 403  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . لخبلاب سانلا  نورمأيو  نولخبي  نيذلا  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... ((. لخبلاب سانلا  نورمأيو  نولخبي  نيذلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . رخآلا مويلاب  الو  هللاب  نونمؤي  الو  سانلا  ءا  ـ ئر مهلاومأ  نوقفني  نيذلاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 ... (( . رخآلا مويلاب  الو  هللاب  نونمؤي  الو  سانلا  ءا  ـ ئر مهلاومأ  نوقفني  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
نيد5- ىلع  لخدو  ةقيقح  ملـسأ  هنوك  نم  عنمي  يذلا  ام  لاؤسلا  نكلو  نيهجو ، ملـسأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نيرق  نأ  ثيدح  يف  متركذ 

؟ مالسإلا
؟ 6- ةقيقح ملسأ  هنأ  ىلع  ليلد  نوكي  الأ  ريخب )..  الإ  ينرمأي  الف  ملسو ...(  هيلع  هللا  ىلص  هلوق  يف 
؟ 7- ةقيقح ملسأ  هنأ  ىلع  ليلد  اذهو  ريخب  الإ  هرمأي  هنيرق ال 
؟ 8- ارس قفني  مأ  هب  سانلا  يدتقيل  ارهج  قفني  نأ  لضفألا  له 
-9. تايآلا تاءارق 

-10 (( . اًميلع مهب  هللا  ناكو  هللا  مهقزر  امم  اوقفنأو  رخآلا  مويلاو  هللاب  اونمآ  ول  مهيلع  اذامو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . اًميلع مهب  هللا  ناكو  هللا  مهقزر  امم  اوقفنأو  رخآلا  مويلاو  هللاب  اونمآ  ول  مهيلع  اذامو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-12 (( . اًميظع اًرجأ  هندل  نم  تؤيو  اهفعاضي  ًةنسح  كت  نإو  ٍةرذ  لاقثم  ملظي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-13 (( . اًميظع اًرجأ  هندل  نم  تؤيو  اهفعاضي  ًةنسح  كت  نإو  ٍةرذ  لاقثم  ملظي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-14 (( . اًميظع اًرجأ  هندل  نم  تؤيو  اهفعاضي  ًةنسح  كت  نإو  ٍةرذ  لاقثم  ملظي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

15b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 414  )  ( 151  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًميظع اًرجأ  هندل  نم  تؤيو  اهفعاضي  ًةنسح  كت  نإو  ٍةرذ  لاقثم  ملظي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاديهش ءالؤ  ىلع هـ كب  انئجو  ٍديهشب  ٍةمأ  لك  نم  انئج  اذإ  فيكف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . ًاديهش ءالؤ  ىلع هـ كب  انئجو  ٍديهشب  ٍةمأ  لك  نم  انئج  اذإ  فيكف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . ًاثيدح هللا  نومتكي  الو  ضرألا  مهب  ىوست  ول  لوسرلا  اوصعو  اورفك  نيذلا  دوي  ٍذئموي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 (( . ًاثيدح هللا  نومتكي  الو  ضرألا  مهب  ىوست  ول  لوسرلا  اوصعو  اورفك  نيذلا  دوي  ٍذئموي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . ىراكس متنأو  ةالصلا  اوبرقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
باب7- نم  اذه  نأ  لوقن  الأ  اقرز )) ...  ذئموي  نيمرجملا  رـشحن  موي  ىلاعت ... ((  هلوقو  هوجو )) ...  دوستو  هوجو  ضيبت  موي  ىلاعت ... ((  هلوق 

؟  دوسألا وه  قرزألاف  دحاو 
؟ 8- نوكرشملا هيف  عقو  يذلا  كرشلا  نع  لاؤس 
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؟ 9- ناركس وهو  مقتنا  نم  مكح  نع  لاؤس 
؟ 10- ةيآلا هذه  يف  عدبلا  لهأ  لخدي  له  هوج )) ...  دوستو  هوجو  ضيبت  موي  ةيآلا ... ((  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 11- هلوح رودي  ام  كردي  ناركسلا  له 
؟12- تايآلا ةءارق 
-13 ... (( . ىراكس متنأو  ةالصلا  اوبرقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

16a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 395  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ىراكس متنأو  ةالصلا  اوبرقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . ىراكس متنأو  ةالصلا  اوبرقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  نم  دئاوف 
هجوو3- نيبجاوب ،  اسيل  قاشنتسالاو  ةضمضملا  نأ  ةيآلا  مكيديأو )) ...  مكوهجو  اولـسغاف  ىلاعتو ... ((  كرابت  هللا  لوقب  لدتـسي  سانلا  ضعب 

؟  قاشنتسالاو ةضمضملاب  رمأي  ملو  ههجو  حسمب  رمأ  مميتلاب  هيبن  رمأ  امل  ىلاعت  هللا  نأ  ةلالدلا 

16b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- لستغي مث  نذؤي  نأ  هل  مأ  لستغي  مث  نذؤي  له  ابنج  حبصأ  نذؤم  ام 
؟ 2- مميتلا يف  ظئاحلا  نهد  لامعتسا  نع  لاؤس 
ةيآلاب3- اولدتـساو  رابغ  نوكي  نأ  بجي  هنإ  لاق  نم  ىلع  درلا  امف  كلذ  ىلع  ةـلدألا  متركذو  رابغ ،  كانه  نوكي  نأ  مميتلا  يف  طرتشيال  هنإ  انلق 

؟  مهيلع درن  فيكف  ضيعبتلل  نم  نأو  هنم )...  مكديأو  مكهوجوب  اوحسمو  )) 
؟ 4- دجسملا ةيحت  بجو  مدع  ىلع  نومانيف  بنج  مهو  دجسملا  نولخدي  اوناك  ةباحصلا  نوك  نم  ديفتسن  له 
؟ 5- نيفتكلا ىلإ  نوكي  مميتلا  نأ  ىلع  كلذب  نولدتسف  فتكلا  لمشتف  تقلطأ  اذإ  ديلا  نإ  لوقي  نم  مكح  نع  لاؤس 
؟ 6- نيليبسلا نم  جراخلا  مدلا  مكح  ام 
؟ 7- نهدلا هيف  يذلا  رادجلا  ىلع  مميتلا  دعب  لوقلا  عم  اذه  ضقتني  الأ  مميتلا ، يف  طرتشي  رابغلا ال  نأ  وهو  هومتحجر  يذلا  لوق  ىلع 
مميتلا8- زاوج  نم  ذخؤي  لهف  نيقفرملا  ىلإ  نيديلل  ةبرضو  هجولل  ةبرض  ناتبرـض  مميتلا  نأ  هيف  يذلا  امهنع  ىلاعت  هللا  يـضر  رمع  نبا  ثيدح 

؟  نيقفرملا ىلإ  هنأو  نتيبرض 
؟ 9- ءوضولل ضقان  وه  له  ركس  وأ  ءامغإب  لقعلا  ىلع  ةبلغلا 

؟ 10- دوعقلا لثم  وأ  روبعلا  لثم  دجسملا  يف  فوقولا  له 
؟ 11- عنصي فيكف  السغ  الو  احسم  ءاملا ال  لامعتسا  عيطتسي  حرج ال  ءاضعألا  ىدحإ  يف  ناك  اذإ 
لهو12- اهيلع ؟  هحسم  هيفكي  وأ  مميتي  لوقن  له  اهيلع  حسميو  ةفافل  هيلع  عضي  نأ  عيطتـسي  هنكلو  هحـسمي  نأ  الو  هلـسغي  نأ  عطتـسي  حرج ال 

؟  هدعب وأ  ءوضولا  لبق  مميتلا 
-13. تايآلا ةءارق 
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-14 (( . ليبسلا اولضت  نأ  نوديريو  ةلالضلا  نورتشي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-15 (( . اًريصن هللاب  ىفكو  ًايلو  هللاب  ىفكو  مكئادعأب  ملعأ  هللاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-16 (( . ليبسلا اولضت  نأ  نوديريو  ةلالضلا  نورتشي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-17 (( . اًريصن هللاب  ىفكو  ًايلو  هللاب  ىفكو  مكئادعأب  ملعأ  هللاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 18- ةيآلا جرخت  فيكف  نينثا  نيب  الإ  نوكي  ليضفتلا ال  مسا  نأ  ةغللا  يف  فورعملا  مكئادعأب )) ...  ملعأ  هللاو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
-19. تايآلا ةءارق 
-20 (( . ليبسلا اولضت  نأ  نوديريو  ةلالضلا  نورتشي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-21 ... (( . هعضاوم نع  ملكلا  نوفرحي  اوداه  نيذلا  نم  ةيآلا (( :  ريسفت 

17a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هعضاوم نع  ملكلا  نوفرحي  اوداه  نيذلا  نم  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . هعضاوم نع  ملكلا  نوفرحي  اوداه  نيذلا  نم  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 3- امهنم ةزمهلا  فذح  اهيف  رثكألا  نأو  رشو  ريخ  ةظفل  نع  لاؤس 
؟ )) ... 4- مهل اريخ  ناكل  انرظناو  انعطأو  انعمس  اولاق  مهنا  ولو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 5- دوهيلا ةملك  ىنعم  ام 
؟ 6- نآرقلا نوكرتي  نيذلا  سانلا  فانصأ  مهنم 
؟ 7- مودعم ىنعمب  انه  ليلق  له  اليلق )) ...  الإ  نونمؤي  الف  مهرفكب  هللا  مهنعل  نكلو   )) ... ىلاعت هلوق  يف 
؟ )) ... 8- هعضاوم دعب  نم  ملكلا  نوفرحي  رخآ ... ((  عضوم  يف  هلوقو  هعضاوم )) ... نع  ملكلا  نوفرحي  ىلاعت ... ((  هلوق  نيب  قرفلا  ام 
؟ 9- ناميإلا ضعب  مهل  مهنأ  ىلع  لدي  الأ  ضعبب )) ...  نورفكيو  اتكلا ب  ضعبب  نونمؤي  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 

؟ 10- ضعبب رفكي  ضعبب  نمؤي  نمم  هنإ  لوقن  لهف  صخرلا  عبتت  نم 
؟ )) ... 11- انيصعو انعمس  دوهيلا ... ((  نع  اربخم  ىلاعت  هلوق  نع  لاؤس 
؟ )) ...12- عمسم ريغ  عمسو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 13- هللا ىلإ  ةوعدلا  ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
؟ )) ... 14- عمسم ريغ  عمساو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 15- ناتللاو ناذللا  بارعإ  نع  لاؤس 
؟ 16- قوبسملا مامإلا  اذه  عم  هتالص  حصت  لهف  قوبسملا  اذهب  مامتإلا  دارأو  رخأتم  لجر  ءاجف  نيتعكر  وأ  ةعكر  هتتاف  قوبسم 
-17. تايآلا ةءارق 
-18 ... (( . مكعم امل  اًقدصم  انلزن  امب  اونمآ  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 

17b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 415  )  ( 147  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكعم امل  اًقدصم  انلزن  امب  اونمآ  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . مكعم امل  اًقدصم  انلزن  امب  اونمآ  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . ءاشي نمل  كلذ  نود  ام  رفغيو  هب  كرشي  نأ  رفغي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 4- كلذ نود  وأ  كلذ  ىوس  ىنعمب  كلذ )) نود  ىنعم ((  له  ءاشي )) ...  نمل  كلذ  نود  ام  رفغيو  ىلاعت ... ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
-5. تايآلا ةءارق 
-6 ... (( . ءاشي نمل  كلذ  نود  ام  رفغيو  هب  كرشي  نأ  رفغي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 (( . ًاليتف نوملظي  الو  ءاشي  نم  يكزي  هللا  لب  مهسفنأ  نوكزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟8- دجسملا ةيحت  يلصي  له  هيلإ  عجر  مث  ةعرسب  دجسملا  نم  جرخ  نم  مكح  ام 
دجسملا9- باب  ىلع  نالعإ  بتكن  لهف  غلبملا  فيرعتب  انمق  اذإو  هب  لعفي  اذامف  لاملا  نم  اغلبم  ريبكلا  دجـسملا  باب  دنع  ةوخإلا  ضعب  دجو  دقل 

؟  انوديفأ مأ ال 
؟ 10- اهلك اهب  الإ  تبثي  ةلع ال  نم  رثكأ  مكحلل  عمتجا  ول  له 
؟11- ةظقللا فيرعت  ةدم  مك 
-12. تايآلا ةءارق 
-13 (( . ًاليتف نوملظي  الو  ءاشي  نم  يكزي  هللا  لب  مهسفنأ  نوكزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-14 (( . ًاليتف نوملظي  الو  ءاشي  نم  يكزي  هللا  لب  مهسفنأ  نوكزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 

18a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 434  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًاليتف نوملظي  الو  ءاشي  نم  يكزي  هللا  لب  مهسفنأ  نوكزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . ًاليتف نوملظي  الو  ءاشي  نم  يكزي  هللا  لب  مهسفنأ  نوكزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 (( . ًانيبم اًمثإ  هب  ىفكو  بذكلا  هللا  ىلع  نورتفي  فيك  رظنا  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . ًانيبم اًمثإ  هب  ىفكو  بذكلا  هللا  ىلع  نورتفي  فيك  رظنا  ةيآلا (( :  دئاوف 
ةنـسلا5- لهأ  نحن  لاقف  ةفرحنملا  تاعامجلا  وأ  عدبلا  لهأ  ىلع  ملكتي  ناك  ول  كلذ  نم  لهف  ةيكزتلا  لمتحي  دـق  نمؤم  انأ  لجرلا  لاق  اذإ  انلق 

؟  كلذ يف  لخدي  لهف  ةعامجلاو 
هبلق6- ىلع  قشن  اننأ ال  مولعملا  نمو  زوجي  الف  ةيكزتلا  دارأ  نإف  هسفن ، يف  هدـصقي  ام  ىلإ  دوعي  هللا  ءاش  نإ  نمؤم  انأ  لاق  اذإ  لجرلا  نإ  انلق 

؟  هنم كلذ  فرعن  ىتح 
؟ 7- مكيأير امف  عوكرلا ، نم  عفرلا  ركذ  يف  ديزي  نأ  يلصملل  نأ  هانعم  ام  ةيعفاشلا  ضعب  نع  امالك  راكذألا  باتك  يف  يوونلا  ركذ 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 (( . ًانيبم اًمثإ  هب  ىفكو  بذكلا  هللا  ىلع  نورتفي  فيك  رظنا  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

-10 ... (( . توغاطلاو تبجلاب  نونمؤي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت 

18b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
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 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 412  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . توغاطلاو تبجلاب  نونمؤي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . اًريصن هل  دجت  نلف  هللا  نعلي  نمو  هللا  مهنعل  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . توغاطلاو تبجلاب  نونمؤي  باتكلا  نم  ًابيصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . اًريصن هل  دجت  نلف  هللا  نعلي  نمو  هللا  مهنعل  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 (( . اًريقن سانلا  نوتؤي  ًاذإف ال  كلملا  نم  ٌبيصن  مهل  مأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 (( . اًريقن سانلا  نوتؤي  ًاذإف ال  كلملا  نم  ٌبيصن  مهل  مأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 ... (( . هلضف نم  هللا  مهاتآ  ام  ىلع  سانلا  نودسحي  مأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-8 ... (( . هلضف نم  هللا  مهاتآ  ام  ىلع  سانلا  نودسحي  مأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 9- زَواجتملا وأ  زٍواجتملاوه  توغاطلا  لهف   ، دوبعم وأ  عاطموأ  دوبعمنمهدحدبعلا  هبزواجتام  هنأب  توغاطلا  انفرع 

؟ 10- مسق لك  مكح  امف  نيمسق ، ىلإ  دسحلا  مسقي  ءاملعلا  ضعب 
ةيآلا11- يف  نولخاد  ةكئالملاو  ميرم  نبا  ىـسيع  لهف  نودراو )) ...  اهل  متنأ  منهج  بصح  هللا  نود  نم  نودبعت  امو  مكنإ  ىلاعت ....((  هلوق  يف 

؟
؟ 12- ةكربلاب وعدي  نأ  ريغ  نم  اريبك  ءانث  ينثي  نأك  دسحلا  هنم  مهفي  دق  مالكب  ملكتي  دق  ضعب 
؟ 13- فيعض بطحلا  رانلا  لكأت  امك  تانسحلا  لكأي  دسحلا  نإ  ثيدح  نإ  لوقي : سانلا  ضعب 
؟ ))14- ءالؤه دوصقلا ب (( ام  اونمآ )) ...  نيذلا  نم  ىدهأ  ءالؤه  اورفك  نيذلل  نولوقيو  ىلاعت ... ((  لاق 
؟ 15- هللا دنع  رجأ  هل  لهو  دسحلا  اذه  ءاقتالل  لعفي  اذامف  ناسنإ  دسح  اذإ 
كيلإ16- دـتري  نأ  لبق  هب  كيتآ  انأ  اتكلا ب  نم  ملع  هدـنع  يذـلا  لاق  كماقم  نم  موقت  نأ  لبق  هب  كيتآ  انأ  نجلا  نم  تيرفع  لاق  ةـيآلا ... ((  يف 

؟  باتكلا نم  ملع  هدنع  يذلاب  دارملاام  كفرط )) ... 
؟ 17- ءاود نيعلل  له 
؟ 18- نيعلل ةبسنلاب  براجتلاب  ياودتلا  مكح  نع  لاؤس 
؟ 19- اهلك اهؤرقي  ناك  لهف  روطلاب  برغملا  يف  أرقي  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو 
؟ 20- دئاوف نودب  كونبلا  يف  عاديإلا  زوجي  له 
دلقملا21- فقوم  امو  هتروص  امو  لوألا  هداهتجا  نع  ءيـشانلا  لوألا  همكح  ضقتني  لهف  رخآ  يأر  هل  ادب  مث  اهب  لمعو  ةلأسم  يف  ملاع  دهتجا  اذإ 

؟  نيداهتجالا نم 
-22 . تايآلا ةءارق 
هللا23- مهنعل  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلاو (( :  توغاطلاو )) ...  تبجلاب  نونمؤي  باتكلا  نم  ًابيـصن  اوتوأ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

 (( . اًريقن سانلا  نوتؤي  ًاذإف ال  كلملا  نم  ٌبيصن  مهل  مأ  ةيآلاو (( :  اًريصن ))  هل  دجت  نلف  هللا  نعلي  نمو 
-24 ... (( . هلضف نم  هللا  مهاتآ  ام  ىلع  سانلا  نودسحي  مأ  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

19a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.67  ) ( ةغرفم  )  ( 435  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 ... (( . هلضف نم  هللا  مهاتآ  ام  ىلع  سانلا  نودسحي  مأ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًريعس منهجب  ىفكو  هنع  دص  نم  مهنمو  هب  نمآ  نم  مهنمف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًريعس منهجب  ىفكو  هنع  دص  نم  مهنمو  هب  نمآ  نم  مهنمف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . اًران مهيلصن  فوس  انتايآب  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟5- ةيردقلا هللا  ننس  نم  اذه  لهف  ةيآلا ،  ... (( اولتتق ام  هللا  ءاش  ولو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
؟ 6- مهيلع درن  فيكف  كلذ  مهيلع  ردق  وهف  كلذك  نوملسملاو  ارافك  نونوكي  رافكلا  نأ  ىلع  مكح  ىلاعت  هللا  نإ  لوقي  نم  ىلع  درن  فيك 
؟ 7- هريغ دلج  مأ  هسفن  دلجلا  وه  له  اهريغ )) ...  ادولج  مهانلدب  ىلاعت ... ((  هلوق 
مهانكم8- نإ  نيذلا  ةيآلاب ((  نوجتحيو  ركنملا ...  نع  نوهني  الو  فورعملاب  نورمأي  الو  نولـصي  الو  ملعلا  نوعدي  اسانأ  راصمألا  ضعب  يف  انيأر 

؟  بابحتسالا هجو  ىلع  كلذ  نإ  اولاقف  هل  نكمي  مل  وهو  ةكم  يف  ىلص  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نإ  مهل  انلق  ةيآلا  ضرألا )) ...  يف 
؟ 9- يه يه  ةمايقلا  موي  نوكت  يتلا  يه  ايندلا  يف  يتلا  داسجألا  لهف  اهسفن ، يه  داعت  يتلا  دولجلا  نأ  متركذ 

؟ 10- كلذ لعفل  ءاش  ول  ىلاعت  هللا  لاق  ةيآلا ، اهاده )) ...  سفن  لك  انيتآل  انئش  ولو  ىلاعت ((  هلوقب  يربج  انيلع  در  ول 
مل11- يتلا  دولجلا  بذعت  فيك  هنأب  ةيمهجلا  هيلع  جتحا  امل  كلذو  اهديرجت " اهليدبت  امنإ  لوقي "  دمحأ  مامإلا  ىلوألا  دولجلا  ريغ  دولجلا  نأب  متركذ 

؟ بنذت
؟ 12- رانلا يف  هباذع  لاح  رفاكلل  دلجلا  ريغت  نم  ةمكحلا  نع  لاؤس 
؟ 13- نآرقلاب ةيملعلا  تازجعملا  ىلع  لدتسي  ضعب 
؟ 14- ةالصلا يف  ةيئاعدلا  لمجلا  نع  لاؤس 
؟ 15- ناضمر لاله  ةيؤر  يف  ةدحاولا  ةأرملا  ةداهشب  دتعي  له 
؟ 16- لئاسملا هذه  نيب  حيجرتلا  يف  طباضلا  وه  امف  اهيف  ءاهقفلاو  نيثدحملا  فالتخا  ةيهقفلا  لئاسملا  ضغب  يف  خيشلا  ةليضف  اي  انيلع  لكشأ 
؟ 17- اهريبعت ىلع  فقوتم  ايورلا  عوقو  لهف  تعقو " تربع  ىتم  ةيوؤرلا  نإو  لاق "  نم  لوق  ّيلع  لكشأ 
-18. تايآلا ةءارق 
-19 (( . اًريعس منهجب  ىفكو  هنع  دص  نم  مهنمو  هب  نمآ  نم  مهنمف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-20 ... (( اًران مهيلصن  فوس  انتايآب  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-21 ... (( اًران مهيلصن  فوس  انتايآب  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

19b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 398  )  ( 147  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( اًران مهيلصن  فوس  انتايآب  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . ٍتانج مهلخدنس  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟3- ةنجلا يف  اجوز  اهل  نوكي  امهيأف  ةنجلا  لهأ  نم  يهو  ايندلا  يف  ناجوز  اهل  ةجوز 
-4. تايآلا ةءارق 
-5 ... (( . ٍتانج مهلخدنس  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . اهلهأ ىلإ  تانامألا  اودؤت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 7- سمش اهيف  سيل  ةنجلاو  ةرارح  هقوف  ءيش  نم  الإ  نوكي  لظلاف ال  اليلظ )) ...  لظ  ىلاعت ((  هلوق  يف 
؟ 8- ةرافكلا ءادأ  نع  زجاعلل  لاملا  تيب  نم  ءاطعإلا  زوجي  له 
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؟ 9- هب قدصت  رمت  نم  اليبنز  هاطعأ  يذلل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لاق  فيكو 

20a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 410  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- هانعم امف  هفعضب  فعضيو  فصولا  اذه  ةوقب  ىوقي  فصولا  ىلع  بترملا  مكحلا 
فيفخ2- سمل  نع  ةرابع  مأ  هءوضو  ضقني  لهف  دصق  نودب  هجرف  ىلع  لسغلا  ءانثأ  هدي  ّرم  مث  لسغلاب  أدبلا  لبق  أضوت  دقو  ناسنإ  لستغا  اذإ 

؟
-3. قبس ام  ةعجارم 
-4. تايآلا ةءارق 
-5 ... ((. اهلهأ ىلإ  تانامألا  اودؤت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟6- ةجاتحم تسيل  اهنأب  ملعلا  عم  ايرهش  لاملا  نم  اغلبم  اهمأ  نم  بلطت  مأ 
دجسمو7- ةديبع  يبأ  ربق  هيف  دجسم  كانهف  ندرألا  اندالب  يف  يذلاك  هريغ  وأ  يعبات  وأ  يباحص  ناك  ءاوس  ربق  هيف  دجـسم  يف  ةالـصلا  مكح  ام 

؟  هريغو روزأ  نب  رارض  هيف 
؟ 8- موعزملا مالسلا  هيلع  ايركز  نب  ىحي  ربق  هيف  يذلا  يومألا  دجسملا  نع  لاؤس 
؟ 9- تايآلا ةءارق 

-10 ... (( . اهلهأ ىلإ  تانامألا  اودؤت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-11 ... (( . مكنم رمألا  يلوأو  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 

20b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 428  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكنم رمألا  يلوأو  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . مكنم رمألا  يلوأو  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 3- لمعلا فيكف  عورشم  ريغ  هنأ  ىري  ةيعرلا  نم  دحاوو  عورشم  هنأ  ىري  امب  مامإلا  رمأ  ول 
تالحملاك4- تاركنملا  ضعب  دـجوت  دـق  نكل  ةيدوعـسلا  جراخ  دالبلاب  ةـنراقملاب  ليلق  مرحملاب  رمألا  نإ  لاقي  دـق  هنأل  مرحملا  نع  رظنلا  ضغب 

؟  اهترقأ ةطلسلا  نأ  عم  اهنم  رذحي  له  اههاجتا  ملسملا  فقوم  امف  تاركنملا ، ضعب  عيبت  يتلا 
لهف5- دجاسملا  رومأو  اهرومأ  مظنيو  اهمظني  دـئاق  اهل  نوكي  نأ  دـبال  هنأو  ةيمالـسإلا  تاعامجلل  ميظنتلاب  رمألا  ةالو  ىلع  خيـش  اي  لالدتـسالا 

؟ هيلع اهب  لدتسي 
؟ 6- طقف ءاملعلا  عيابأ  لوقي  سانلا  ضعب 
؟ 7- ةيعرلا يف  مامإلا  تاطلس  نع  لاؤس 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . مكنم رمألا  يلوأو  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
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-10 ... (( . كلبق نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . ًادودص كنع  نودصي  نيقفانملا  تيأر  لوسرلا  ىلإو  هللا  لزنأ  ام  ىلإ  اولاعت  مهل  ليق  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12. تايآلا ةءارق 
-13 ... (( . كلبق نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ءاسنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

21a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 438  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . كلبق نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . ًادودص كنع  نودصي  نيقفانملا  تيأر  لوسرلا  ىلإو  هللا  لزنأ  ام  ىلإ  اولاعت  مهل  ليق  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-3 ... (( . مهيديأ تمدق  امب  ٌةبيصم  مهتباصأ  اذإ  فيكف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . اًغيلب ًالوق  مهسفنأ  يف  مهل  لقو  مهظعو  مهنع  ضرعأف  مهبولق  يف  ام  هللا  ملعي  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 ... (( . كلبق نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 6- هيلإ مكاحتن  نأ  انل  لهف  نوناقلاب  مكحي  ةعيرشلاب  مكحي  دلب ال  يف  انك  اذإ 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 (( . اًغيلب ًالوق  مهسفنأ  يف  مهل  لقو  مهظعو  مهنع  ضرعأف  مهبولق  يف  ام  هللا  ملعي  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  دئاوف 
-9 ... (( . هللا نذإب  عاطيل  الإ  ٍلوسر  نم  انلسرأ  امو  ةيآلا (( :  ريسفت 

21b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  63ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
72

سمألا راوز 
579
راوزلا يلامجإ 

6888018

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
42

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
15524
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
19
راوزلا لجس 
4
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 430  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا نذإب  عاطيل  الإ  ٍلوسر  نم  انلسرأ  امو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . هللا نذإب  عاطيل  الإ  ٍلوسر  نم  انلسرأ  امو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ ))... 3- مهيديأ تمدق  امب  ةبيصم  مهتباصأ  اذإ  فيكف  ىلاعت ... ((  هلوق  ىنعم  ام 
؟ 4- ةيصعملاب مهلاب  سفنلا  ثيدح  هيلع  لكشي  الأ  ملكتت ) ...  وأ  لمعت  ملام  ملسو ... (  هيلع  هللا  ىلص  هلوق 
؟ 5- ةيخزربلا ةايحلا  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 6- حصني فيكو  مويلا  لوسرلا  ةايح  ىلع  اهب  لدتسي  نم  مكحو  كوؤاج )) ...  مهسفنأ  اوملظ  ذإ  مهنأ  ولو  ةيالا ... ((  ىنعم  نع  لاؤس 
هللا7- نأب  انالف  ربخأ  يل  لاق  هنأ  لوسرلا  تيأر  انأو  قح  وهف  لوسرلا  ىأر  نم  نأو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  لثمتي  ناطيـشلا ال  ناك  اذإ 

؟  هل رفغ  دق  هللا  نأ  نوكي  له  انالف و  ربخأ  لهف  هل  رفغ  دق 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . مهنيب رجش  اميف  كومكحي  ىتح  نونمؤي  كبرو ال  الف  ةيآلا (( :  ريسفت 

-10 ... (( . مكرايد نم  اوجرخا  وأ  مكسفنأ  اولتقا  نأ  مهيلع  انبتك  انأ  ولو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 ... (( . مكرايد نم  اوجرخا  وأ  مكسفنأ  اولتقا  نأ  مهيلع  انبتك  انأ  ولو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-12 (( . اًميظع ًارجأ  ـا  ندل نم  مهانيتآل  ًاذإو  ةيآلاريسفت (( : 

22a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 442  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًميقتسم ًاطارص  مهانيدهلو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-2 (( . اًميقتسم ًاطارص  مهانيدهلو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟4- مهفرعت نيذلا ال  ىضرملا  ةرايز  مكح  نع  لاؤس 
؟ 5- ةحيصنلا دصقب  هسفن  ىلع  فرسم  وه  نم  ةرايز  نع  لاؤس 
؟ 6- ثيدحلا ةحص  ام  جرح ) ... الو  ليئارسإ  ينب  نع  اوثدحو  ةيآ ... ولو  نع  اوغلب  ثيدح ( 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-9 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

؟ 10- ملسو هيلع  هللا  ىلص  انيبن  وه  لوسرلاب  دوصقملا  نأ  نيعي  قايسلا  له  لوسرلاو )) ...  هللا  عطي  نمو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
نأ11- لوقن  لهف  نيحلاصلا  نم  وهف  هلوسرو  هللا  عاطأ  نم  لك  نأ  نيحلاـصلاو )) ...  هلوقو ... ((  نيذـلا )) ... عم  كـئلوأف  ىلاـعت ... ((  هلوق 

؟  نِم ىنعمب  انه  (( نَم  )) ىنعم
؟) ... 12- ءادهشلاو ىلاعت ... ((  هلوق  يف  ملعلا  بالط  لخدي  له 
؟ 13- نيحلصملا مأ  عفرأ  نيحلاصلا  له 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

15598

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1تارامإلا
1ليزاربلا

10نيصلا
1صربق
1ايناملأ
1رئازجلا

6رصم
3اينابسا
3اسنرف
1ناريا
1اكناليرس

1ايبيل
1برغملا

4ادنلوه
1نيبلفلا
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

1دناليات

؟ 13- نيحلصملا مأ  عفرأ  نيحلاصلا  له 
؟ )) ... 14- هلوسرو هللا  عطي  نمو  ةيآلا ... ((  نع  لاؤس 
؟ 15- يقيقحلا ديهشلا  نع  لاؤس 
؟ 16- اهدارفأ ىلع  ةديهش  اهنوكو  ةفلاسلا  ممألا  ىلع  ةديهش  ةمألا  هذه  نوك  نع  لاؤس 
؟ 17- ءادهش مه  نإ  لوقن  الأ  نآلا  ةيئادفلا  تايلمعلا  مكح  ام 
-18. تايآلا ةءارق 
-19 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-20 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

22b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 410  )  ( 151  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نييبنلا نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًميلع هللاب  ىفكو  هللا  نم  لضفلا  كلذ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًميلع هللاب  ىفكو  هللا  نم  لضفلا  كلذ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . اًعيمج اورفنا  وأ  ٍتابث  اورفناف  مكرذح  اوذخ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
نوبرضيو5- ىراصنلاو  دوهيلاو  نيقفانملا  مه  يناثلا  ودعلاو  مدلا  ىرجم  هنم  يرجي  هنإف  ناطيـشلا  وه  ناسنإلل  لوألا  ودعلا  نإ  خيـش  اي  انلق  اذإ 

؟  سفنلا ثلاثلاو  مهرش ، فخي  ىلتح  اهوحنو  حالسلاب 
؟ )) ... 6- مكرذح اوذخ  ةيآلا ((  هذه  ىلع  نودري  بابسألا  وفن  نيذلا  فيكف  طسوو  نيفرط  اهيفنو  بابسألا  تابثإ  يف  لاوقألا  نأ  خيش  اي  انركذ 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 (( . اًعيمج اورفنا  وأ  ٍتابث  اورفناف  مكرذح  اوذخ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-9 (( . اًعيمج اورفنا  وأ  ٍتابث  اورفناف  مكرذح  اوذخ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 (( . ًاديهش مهعم  نكأ  مل  ذإ  يلع  هللا  معنأ  دق  لاق  ٌةبيصم  مكتباصأ  نإف  نئطبيل  نمل  مكنم  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . اًميظع اًزوف  زوفأف  مهعم  تنك  ينتيل  اي  ٌةدوم  هنيبو  مكنيب  نكت  مل  نأك  نلوقيل  هللا  نم  ٌلضف  مكباصأ  نئلو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 (( . اًعيمج اورفنا  وأ  ٍتابث  اورفناف  مكرذح  اوذخ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

23a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 417  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًعيمج اورفنا  وأ  ٍتابث  اورفناف  مكرذح  اوذخ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-2 (( . ًاديهش مهعم  نكأ  مل  ذإ  يلع  هللا  معنأ  دق  لاق  ٌةبيصم  مكتباصأ  نإف  نئطبيل  نمل  مكنم  نإو  ةيآلا (( :  لوح  ةشقانم 
-3 (( . اًميظع اًزوف  زوفأف  مهعم  تنك  ينتيل  اي  ٌةدوم  هنيبو  مكنيب  نكت  مل  نأك  نلوقيل  هللا  نم  ٌلضف  مكباصأ  نئلو  ةيآلا (( :  لوح  ةشقانم 
-4 (( . اًميظع اًزوف  زوفأف  مهعم  تنك  ينتيل  اي  ٌةدوم  هنيبو  مكنيب  نكت  مل  نأك  نلوقيل  هللا  نم  ٌلضف  مكباصأ  نئلو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
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1دناليات
1ناتسكيجاط

1ايكرت
1ايناركوأ
26اكيرمأ

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2012759

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105141423

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
462508

راوزلا لجس 
105779

ةيمقرلا ةبتكملا 
726665

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

109895083

-5 (( . ًاديهش مهعم  نكأ  مل  ذإ  يلع  هللا  معنأ  دق  لاق  ٌةبيصم  مكتباصأ  نإف  نئطبيل  نمل  مكنم  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . ةرخآلاب ايندلا  ةايحلا  نورشي  نيذلا  هللا  ليبس  يف  لتاقيلف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . ةرخآلاب ايندلا  ةايحلا  نورشي  نيذلا  هللا  ليبس  يف  لتاقيلف  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 8- هللا ليبس  يف  ةداهشلاب  طقست  يمدآلا  قوقح  له 
؟ 9- هيخأل ليذختلا  يف  عقي  ىتح  ةحيصنلا  يف  رصقي  نمع  لاؤس 

؟ 10- باوجلا امف  نينمؤملا  ةلمج  نم  نيقفانملا  هللا  لعج  دقف  نئطبيل )) ... نمل  مكنم  نإو  ىلاعت ((  هلوق  يف 
-11 ... (( . ةرخآلاب ايندلا  ةايحلا  نورشي  نيذلا  هللا  ليبس  يف  لتاقيلف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-12. ةقباسلا تايآلا  يناعم  نع  ةشقانم 

23b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

نمل1- مكنم  نإو  ةيآلاو (( :  نييبنلا )) ...  نم  مهيلع  هللا  معنأ  نيذلا  عم  كئ  ـ لوأف لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
 (( . ًاديهش مهعم  نكأ  مل  ذإ  يلع  هللا  معنأ  دق  لاق  ٌةبيصم  مكتباصأ  نإف  نئطبيل 

-2 ... (( . لاجرلا نم  نيفعضتسملاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقت  مكل ال  امو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . لاجرلا نم  نيفعضتسملاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقت  مكل ال  امو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-4 ... (( . توغاطلا ليبس  يف  نولتاقي  اورفك  نيذلاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقي  اونمآ  نيذلا  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 ... (( . توغاطلا ليبس  يف  نولتاقي  اورفك  نيذلاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقي  اونمآ  نيذلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 6- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لسوتلا  مكح  ام 
؟ 7- ىلاعت هللا  تافصب  لسوتلا  مكح  نع  لاؤس 
؟ 8- هللا الإ  هلإ  الب  لسوتلا  مكح  ام 
؟9- اهتفاضإ لاح  لهأ "  " ةملك ىنعم  نع  لاؤس 

؟10- ةكم تويب  راجيإ  مكح  ام 

24a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 421  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةكم تويب  راجيإ  مكح  نع  ةباجإلا  ةمتت 
-2. تايآلا ةءارق 
-3 ... (( . توغاطلا ليبس  يف  نولتاقي  اورفك  نيذلاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقي  اونمآ  نيذلا  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-4 ... (( . توغاطلا ليبس  يف  نولتاقي  اورفك  نيذلاو  هللا  ليبس  يف  نولتاقي  اونمآ  نيذلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 ... (( . ةاكزلا اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  مكيديأ  اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
ثيداحا6- كانه  نكلو  هللا ، ليبس  ريغ  يف  لتاق  نم  وه  ةيآلا  هذه  يف  توغاطلا  فيرعت  يف  انلقو  ةعنام  ةعماج  نوكت  نأ  يغبني  دودـحلا  نإ  انلق 
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؟  هللا ليبس  ريغ  يف  وهو  روجأم  وهف  هسفن  نع  وأ  هضرع  ليبس  يف  لتاقي  يذلا  نا  نيبت 
؟ 7- ارافك اوناك  مهنأب  ةمايقلا  موي  رافكلا  فارتعا  نع  لاؤس 
؟ ))8- اليتف نوملظتالو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 9- ىلاعت هللا  قح  يف  هركأ  نم  ىلع  درن  درن  فيكو  بارضإلاو  عيونتلل  لب "  " نأ انلق 

؟)) ... 10- مكيديأ اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 11- انه ةيرصب  ىرت  لهف  نيذلا )) ...  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
-12. تايآلا ةءارق 
-13 ... (( . ةاكزلا اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  مكيديأ  اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-14 ... (( . ةاكزلا اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  مكيديأ  اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف 

24b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( ةغرفم  )  ( 451  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ةاكزلا اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  مكيديأ  اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟2- انه عيبلا  نوكي  اذام  يبأل  اريبك  ابوث  ةيده  ديرأ  عيابلل  لاق  اذإ 
؟ 3- ملع يعم  سيل  انأو  مهعم  جرخأ  نأ  زوجيأ  هللا  ليبس  يف  وعدن  جرحنل  انعم  ينيتأت  نلقيو  ّيلإ  نوتأي  غيلبتلا  ةعامج  نم  ءاسن  كانه 
نيدشارلا4- ءافلخلا  نأ  هنم  مهفن  له  يدـعب ) ..  نم  نيدـهملا  نيدـشارلا  ءافلخلا  ةنـس  تنـسب و  مكيلع  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق 

؟  ةعبتم ةنس  مهل  نإ  انلوق  ىنعم  امو  لوسرلا ؟  ةنس  نود  عبتت  نيعمجأ  مهنع  يضر 
انموتهبـش5- اهلوق "  يف  اهنع  هللا  يـضر  ةشئاع  ضارتعا  انملع  اذإ  ةصاخ  دوسألا  بلكلاو  رامحلا  عم  ةالـصلا  عطقت  ةأرملا  نأ  يف  ةـمكحلا  ام 

؟  بالكلاو ريمحلاب 
عضأ6- يك  انيمي  تردتـساف  يدي  يف  هتعـضوو  ماعطب  تءاجف  ةلفط  يهو  يتنب  ّيلإ  تءاج  لوألا  دهـشتلا  يفو  تيبلا  يف  رـصعلا  يلـصأ  تنك 

؟ حيحص هتلعف  ام  لهف  ضرألا  نم  عفترم  ءيش  ىلع  ماعطلا 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 ... (( . ٍةديشم ٍجورب  يف  متنك  ولو  توملا  مككردي  اونوكت  امنيأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 ... (( . ٍةديشم ٍجورب  يف  متنك  ولو  توملا  مككردي  اونوكت  امنيأ  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 ... (( . كسفن نمف  ٍةئيس  نم  كباصأ  امو  هللا  نمف  ٍةنسح  نم  كباصأ  ام  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 ... (( . كسفن نمف  ٍةئيس  نم  كباصأ  امو  هللا  نمف  ٍةنسح  نم  كباصأ  ام  ةيآلا (( :  دئاوف 

25a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 418  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . كسفن نمف  ٍةئيس  نم  كباصأ  امو  هللا  نمف  ٍةنسح  نم  كباصأ  ام  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ )) ... 2- مهيديأ اوفك  مهل  ليق  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت ((  هلوق  ىتح  نيقفانملا  يف  تايآلا  هذه  قايس  نوكي  نأ  نكمي  الأ 
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؟ 3- اهوحنو جربلا  يف  مهداقتعاو  ينمزلا  ميوقتلا  نع  لاؤس 
؟ 4- ةوعدلا رومأ  ضعب  نع  لاؤس 
-5 ... (( مهنم قيرف  اذإ  لاتقلا  مهيلع  بتك  املف  ىلاعت ...((  هلوق  نع  لاؤس 
-6. تايآلا ةءارق 
-7 ... (( . كسفن نمف  ٍةئيس  نم  كباصأ  امو  هللا  نمف  ٍةنسح  نم  كباصأ  ام  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-8 (( . ًاظيفح مهيلع  كانلسرأ  امف  ىلوت  نمو  هللا  عاطأ  دقف  لوسرلا  عطي  ن  ةيآلاا (( :  ريسفت 
-9 (( . ًاظيفح مهيلع  كانلسرأ  امف  ىلوت  نمو  هللا  عاطأ  دقف  لوسرلا  عطي  ن  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 ... (( . لوقت يذلا  ريغ  مهنم  ٌةفئآط  تيب  كدنع  نم  اوزرب  اذإف  ٌةعاط  نولوقيو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 ... (( . لوقت يذلا  ريغ  مهنم  ٌةفئآط  تيب  كدنع  نم  اوزرب  اذإف  ٌةعاط  نولوقيو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 12- هيلع ذخاؤي  له  دبعلا  لابب  رطخي  امع  لاؤس 
؟13- نآرقلا رسفت  اهنأو  ةنسلا  ةلزنم  نع  لاؤس 
؟ 14- ةنيدملا يف  قافنلا  راشتنا  ببس  نع  لاؤس 
؟15- ردقلا ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
؟16- بابسألا ريثأت  نع  لاؤس 
؟)) ... 17- ديأب اهانينب  ءامسلاو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟18- هل مزال  وه  له  لوقلا  مزال  نع  لاؤس 
-19. تايآلا ةءارق 
-20 ... (( . لوقت يذلا  ريغ  مهنم  ٌةفئآط  تيب  كدنع  نم  اوزرب  اذإف  ٌةعاط  نولوقيو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

25b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . لوقت يذلا  ريغ  مهنم  ٌةفئآط  تيب  كدنع  نم  اوزرب  اذإف  ٌةعاط  نولوقيو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًريثك اًفالتخا  هيفاودجول  هللا  ريغ  دنع  نم  ناك  ولو  نآرقلا  نوربدتي  الفأ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًريثك اًفالتخا  هيفاودجول  هللا  ريغ  دنع  نم  ناك  ولو  نآرقلا  نوربدتي  الفأ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . هب اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  ٌرمأ  مهءاج  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 ... (( . هب اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  ٌرمأ  مهءاج  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟6- لضافتي ىلاعت  هللا  مالك  نإ  لاقي  له 
؟ 7- ةينوكلا ةدارإلا  ىنعم  ام 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . هب اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  ٌرمأ  مهءاج  اذإو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

-10 ... (( . هب اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  ٌرمأ  مهءاج  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

26a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 154  ) Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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 ( تياباغيم  5.31  ) ( ةغرفم  )  ( 407  )  ( 154  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هب اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  ٌرمأ  مهءاج  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . كسفن الإ  فلكت  هللا ال  ليبس  يف  لتاقف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . كسفن الإ  فلكت  هللا ال  ليبس  يف  لتاقف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . اهنم ٌبيصن  هل  نكي  ًةنسح  ًةعافش  عفشي  نم  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5، هتمأو ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  باطخ  اذه  كسفن )) ...  الإ  فلكت  هللا ال  ليبس  يف  لتاقف  ىلاعت ((  هلوق  يف  ركذي  ةاعدلا  ضعب  تعمس 

؟  ريسفتلا اذه  يف  مكلوق  امف  لاتقلل  جرخي  مل  ولو  ثيح  لاتقلل  جرخي  نأ  ةيمالسإلا  ةمألا  نم  ضرف  لك  ىلع  بجيف 
؟ 6- ميدقت عمج  رفسلا  ةلاح  يف  ةعمجلا  عم  رصعلا  عمج  زوجي  له 
؟ 7- رهظلا نع  الدب  ةعمجلا  تسيلأ 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . اهنم ٌبيصن  هل  نكي  ًةنسح  ًةعافش  عفشي  نم  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

-10 ... (( . اهنم ٌبيصن  هل  نكي  ًةنسح  ًةعافش  عفشي  نم  ةيآلا (( :  دئاوف 
-11 (( . ًابيسح ٍءيش  لك  ىلع  ناك  هللا  نإ  اهودر  وأ  اهنم  نسحأب  اويحف  ٍةيحتب  متييح  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 (( . ًابيسح ٍءيش  لك  ىلع  ناك  هللا  نإ  اهودر  وأ  اهنم  نسحأب  اويحف  ٍةيحتب  متييح  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف 

26b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 415  )  ( 151  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًابيسح ٍءيش  لك  ىلع  ناك  هللا  نإ  اهودر  وأ  اهنم  نسحأب  اويحف  ٍةيحتب  متييح  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاثيدح هللا  نم  قدصأ  نمو  هيف  بير  ةمايقلا ال  موي  ىلإ  مكنعمجيل  وه  الإ  ـه  لإ هللا ال  ةيآلا (( :  رسيفت 
-3 (( . ًاثيدح هللا  نم  قدصأ  نمو  هيف  بير  ةمايقلا ال  موي  ىلإ  مكنعمجيل  وه  الإ  ـه  لإ هللا ال  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 4- ةيبوبرلا ديحوت  يف  اوكرشأ  دق  نيكرشملا  نوك  نع  لاؤس 
؟5- نيكرشملا كرش  ببس  نع  لاؤسو  طاونأ ؟ تاذ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نم  اوبلط  دق  ةباحصلا  نوك  نع  لاؤس 
؟6- ديشانألاو دئاصقلاب  داهجلا  ىلع  ثحلا  مكح  نع  لاؤس 
؟7- امثآ نوكي  سانلا  نع  فيفختلا  دصقب  اهيف  لمع  اذإ  لهف  الثم  كرامجلاك  ملظلا  ىلع  لمتشت  رومأ  يف  لمعي  سانلا  ضعب 
؟ 8- لعافلا مساب  ىلاعت  هللا  تافص  نم  نوكي  اميف  ليضفتلا  مسال  ءاملعلا  ضعب  ريسفت  حصي  له 
؟ 9- ثداحلاو قولخملا  نيب  قرفلا  ام 

-10. تايآلا ةءارق 
-11 ... (( . اوبسك امب  مهسكرأ  هللاو  نيتئف  نيقفانملا  يف  مكل  امف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 ... (( . اوبسك امب  مهسكرأ  هللاو  نيتئف  نيقفانملا  يف  مكل  امف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-13 ... (( . ءاوس نونوكتف  اورفك  امك  نورفكت  ول  اودو  ةيآلا (( :  ريسفت 

27a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.69  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ءاوس نونوكتف  اورفك  امك  نورفكت  ول  اودو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2. تايآلا ةءارق 
-3 ... (( . اوبسك امب  مهسكرأ  هللاو  نيتئف  نيقفانملا  يف  مكل  امف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-4 ... (( . ءاوس نونوكتف  اورفك  امك  نورفكت  ول  اودو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-5 ... (( . ءاوس نونوكتف  اورفك  امك  نورفكت  ول  اودو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . ٌقاثيم مهنيبو  مكنيب  ٍموق  ىلإ  نولصي  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . ٌقاثيم مهنيبو  مكنيب  ٍموق  ىلإ  نولصي  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . ٌقاثيم مهنيبو  مكنيب  ٍموق  ىلإ  نولصي  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

-10 ... (( . مهموق اونمأيو  مكونمأي  نأ  نوديري  نيرخآ  نودجتس  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 ... (( . مهموق اونمأيو  مكونمأي  نأ  نوديري  نيرخآ  نودجتس  ةيآلا (( :  دئاوف 
-12. تايآلا ةءارق 
-13 ... (( . مهموق اونمأيو  مكونمأي  نأ  نوديري  نيرخآ  نودجتس  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

27b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 396  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مهموق اونمأيو  مكونمأي  نأ  نوديري  نيرخآ  نودجتس  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . ًائطخ الإ  ًانمؤم  لتقي  نأ  ٍنمؤمل  ناك  امو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . ًائطخ الإ  ًانمؤم  لتقي  نأ  ٍنمؤمل  ناك  امو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

28a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 422  )  ( 136  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ )) ... 2- نمؤم وهو  مكل  ودع  موق  نم  ناك  نإف  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ ))... 3- اهيف ادلاخ  منهج  هءازجف   )) ... ىلاعت هلوق  نع  لاؤس 
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؟ ))... 3- اهيف ادلاخ  منهج  هءازجف   )) ... ىلاعت هلوق  نع  لاؤس 
؟ 4- دمعلا لتق  نع  لاؤس 
؟ 5- ادبأ رانلا  يف  دلخي  هسفن  لتقي  يذلا  له 
؟ 6- تامومعلاو ةبوتلا  تايآ  ةيآلا  صصخي  الأ 
؟ 7- صاصقلا ةماقإل  ةبوقعلاب  ملعلا  طرتشي  له 
؟ 8- ادمع لتاقلا  ةبوت  لوبق  مدعب  هلوق  نم  حيحص  سابع  نبال  بسني  ام  له 
؟9- غلبي ىتح  رظتني  لهف  اريغص  الفط  الإ  هلتق  ىلع  نوقفتم  مهلك  لوتقملا  اذه  ءايلوأو  اناسنإ  صخش  لتق  ول 

؟ 10- ةدئافلا نع  صوصنلا  ليطعت  هنم  مزلي  الأ  اهكرتل  لحتسملا  ىلع  ةالصلا  كرات  رفكب  ةصاخلا  ةيآلا  اولمح  نيذلا 
؟ 11- لام هل  نكي  مل  نإو  ةيدلا  هيلع  بجت  لهف  نجسلا  يف  لتاقلا  تام  ول 
الو12- ىلاعت ... ((  هلوقو  ىعـس ))  ام  الإ  ناسنإلل  سيل  نأو   )) ىلاعت هللا  لوق  اذـه  انيلع  ركعي  الفأ  أطخلا  يف  دـبعلا  ىلع  بجت  ةـيدلا  نإ  انلق 

؟ )) ...  ىرخأ رزو  ةرزاو  ورزت 
؟ 13- مئادلا ثكملا  وه  دولخلا  نا  ىلع  لدي  الأ  توم )) ...  الف  دولخ  ةنجلا  لهأ  اي  لاقيو (  حبذيف  شبك  ةئيه  ىلع  توملاب  ىتؤي  ةمايقلا  موي 
؟ 14- هسفن لتق  نمم  نوكي  له  تامف  بيصأف  الثم  ديصلا  ىلع  رانلا  قالطإ  ديري  ناك  نمل  فدهلا  مامأ  هسفن  ىمر  نمع  لاؤس 
؟ 15- كلذ لجأل  ملسملا  لتقي  لهو  ادمع  رفاكلا  لتق  مكح  نع  لاؤس 
-16. تايآلا ةءارق 
-17 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-18 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-19 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-20 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-21 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 

28b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.28  ) ( ةغرفم  )  ( 404  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
ةءارقلاب3- ةءارقلا  نكمي  ثيح  اونيبتف )) ...  هللا  ليبس  يف  متبرـض  اذإ  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت ((  هلوق  يف  درو  ام  لثم  اـم  ةـيآ  يف  درو  اذإ 

؟ ةءارقلا يف  عيونتلا  نكمي  له  اوتبثتف )) ىرخآلا (( 
؟ 4- لعفن اذامف  نيملسملاب  رافكلا  سرتتت  اذإ 
-5. تايآلا ةءارق 
-6 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-7 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-8 ... (( . ررضلا يلوأ  ريغ  نينمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 (( . اًميحر اًروفغ  هللا  ناكو  ًةمحرو  ًةرفغمو  هنم  ٍتاجرد  ةيآلا (( :  ريسفت 

-10 ... (( . ررضلا يلوأ  ريغ  نينمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟)) ... 11- هنم تاجرد  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
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؟ )) ... 12- ًةمحرو ًةرفغمو  هنم  ٍتاجرد  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 13- داهجلا يف  ودعلا  نم  رارفلا  اهيف  زوجي  يتلا  لاحلا  نع  لاؤس 
؟ 14- نيقفانملا ةدهاجم  نكمي  فيك 

29a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.71  ) ( ةغرفم  )  ( 420  )  ( 154  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ررضلا يلوأ  ريغ  نينمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ 2- ميظعتلا دصقب  ةركن  تءاج  ةجردلا  لهف  هنم )) ...  تاجرد  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 3- اميظع ارجأ  هلوقل  نايب  وه  له  ًةمحرو )) ...  ًةرفغمو  هنم  ٍتاجرد  ىلاعت ((  هلوق  يف 
؟ 4- داهجلا يف  ودعلا  نم  رارفلا  اهيف  زوجي  يتلا  لاحلا  نع  لاؤس 
؟ 5- نيقفانملا ةدهاجم  نكمي  فيك 
اهنم6- دافتسي  هنأو  نئارقلاب  ىتأ  عرـشلا  نإ  انلق  قباسلا  يفو  ناسنإلا  لاح  رهاظ  يدعت  زوجي  هنأ ال  اهيف  اونيبتف )) ...   )) ... ةقباسلا ةيآلا  يف 

؟
-7. تايآلا ةءارق 
-8 ... (( . ررضلا يلوأ  ريغ  نينمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-9 (( . اًميحر اًروفغ  هللا  ناكو  ًةمحرو  ًةرفغمو  هنم  ٍتاجرد  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 ... (( . متنك ميف  اولاق  مهسفنأ  يملاظ  ةكئآلملا  مهافوت  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 11- نيفعضتسملا نم  اوسيل  مه  لهف  نيفعضتسملا  ىلاعت  ىنثتسا  اهدعب  يتلا  ةيآلا  يفو  نيفعضتسم )) ...  انك  اولاق  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
؟ 12- ىلاعت هللا  ىري  ةنجلا  لخد  نم  لك  له 
؟ 13- رجألا هل  بتكي  لهف  رخأتلا  ديري  وهو ال  داهجلا  نع  رخأت  نمع  لاؤس 
؟ 14- ةضفارلا ىلع  در  هيف  سيلأ  ىنسحلا ))...  هللا  دعو  الكو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
كلم15- ىمـست  لجر  هللا  دنع  مسا  عنخأ  نإ  خيـش (  اي  ثيدـح  كانهو  مالـسإلا  خيـشب  هريغو  مالـسإلا  خيـش  ةيمـست  ىلع  ءاملعلا  نم  ريثك  جرد 

؟  ةديقم يه  مأ  قالطإلا  ىلع  مالسإلا  خيش  ةيمست  لهف  هاش  ناهاشك  هريغ  اذه  ىلع  ءاملعلا  ساقو  كالمألا ) ... 
متنك16- امل  دوصقملا  وأ  مالـسإلاب  مكئامد  هللا  مصعف  متملـسأف  ارافك  متنك  دوصقملا  لهف  لـبق )) ...  نم  متنك  كلذـك  ىلاـعت ... ((  هللا  لوق 

؟  كلذك اذهو  هب  مترهج  متيوق  املف  مالسإلاب  اورهجت  ملو  نيفعضتسم 
؟ 17- انه ىلإو  يف  نيب  قرفلا  امو  اهيلإ )) ..  اورجاهتو  ىلاعت ((  هللا  لقي  مل  اذامل  اهيف )) ...  اورجاهتو  ىلاعت ((  هلوق  يف 
؟ 18- كلذ يف  هللا  ىلإ  ةوعدلا  وأ  كانه  نيملسملا  عفن  دصقب  نيكرشملا  دالب  يف  ميقي  نمع  لاؤس 
؟ 19- ةفيطل ةينارون  ماسجأ  يه  انلوقب "  ةكئالملا  فيرعت  ام 
؟)) .. 20- ىنسحلا هللا  دعو  الكو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 21- ةيافك ضرف  داهجلا  نأ  نينمؤملا )) ...  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ىلاعت ((  هلوق  نم  دخؤي  له 
؟ 22- ةرجهلا مكح  نع  لاؤس 
؟ 23- ةضفارلا تاءارتفا  ضعب  نع  لاؤس 
؟ 24- كلذ عقي  لهف  هتوم  دعب  ارش  تيم  ىلع  اونثأ  اذإ 
-25. تايآلا ةءارق 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6296
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6296
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6296
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


-26 ... (( . متنك ميف  اولاق  مهسفنأ  يملاظ  ةكئآلملا  مهافوت  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

29b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 427  )  ( 154  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . متنك ميف  اولاق  مهسفنأ  يملاظ  ةكئآلملا  مهافوت  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاليبس نودتهي  الو  ًةليح  نوعيطتسي  نادلولاو ال  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نيفعضتسملا  الإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًروفغ ًاوفع  هللا  ناكو  مهنع  وفعي  نأ  هللا  ىسع  كئ  ـ لوأف ةيآلا (( :  ريسفت 
؟4- قسفلا دالب  نم  ةرجهلا  بجي  هنأ  له 
؟ 5- ركنملا نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا  نوكي  اذام  ىلع 
؟"6- عستا رمألا  قاض  املك  لوق " مكح  ام 
؟ )) 7- ًاليبس نودتهي  الو  ًةليح  نوعيطتسي  نادلولاو ال  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نيفعضتسملا  الإ  ىلاعت (( ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟8- مدآ ينب  حور  ضبقت  ةكئالملا  نوك  نع  لاؤس 
هنكمي9- هدلب ال  يف  هنأل  هنيد  رئاعـش  هيف  رهظي  نأ  ملـسملا  ءرملل  نكمي  رفاك  دلب  ىلإ  باهذـلا  مكح  امف  رفكلا  دالب  نم  ةرجهلا  بجت  هنإ  انلق 

؟  اهرهظي نأ 
؟ 10- دبعلا نم  لصح  اذإ  بضغلا  جالع  وه  ام 
؟ 11- اهقح سفنلا  ءاطعإ  نع  لاؤس 
-12 ... (( . اوبسك امب  مهسكرأ  هللاو  نيتئف  نيقفانملا  يف  مكل  امف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-13 ... (( . ٌقاثيم مهنيبو  مكنيب  ٍموق  ىلإ  نولصي  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-14 ... (( . اهيف اوسكرأ  ةنتفلا  ىلإ  اودر  ام  لك  مهموق  اونمأيو  مكونمأي  نأ  نوديري  نيرخآ  نودجتس  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-15 ... (( . ًائطخ الإ  ًانمؤم  لتقي  نأ  ٍنمؤمل  ناك  امو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-16 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

30a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 389  )  ( 134  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم  ةمتت 
-2 ... (( . اهيف ًادلاخ  منهج  هؤآزجف  ًادمعتم  ًانمؤم  لتقي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانملا  ةمتت 
-3 ... (( . اونيبتف هللا  ليبس  يف  متبرض  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-4 ... (( . ررضلا يلوأ  ريغ  نينمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتسي  ال  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-5 ... (( . متنك ميف  اولاق  مهسفنأ  يملاظ  ةكئآلملا  مهافوت  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-6 ... (( . اوبسك امب  مهسكرأ  هللاو  نيتئف  نيقفانملا  يف  مكل  امف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-7 ... (( . ءاوس نونوكتف  اورفك  امك  نورفكت  ول  اودو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
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-8 ... (( . نادلولاو ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نيفعضتسملا  الإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-9 (( . اًروفغ ًاوفع  هللا  ناكو  مهنع  وفعي  نأ  هللا  ىسع  كئ  ـ لوأف ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 ... (( . ًةعسو اًريثك  اًمغارم  ضرألا  يف  دجي  هللا  ليبس  يف  رجاهي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 

30b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 400  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ًةعسو اًريثك  اًمغارم  ضرألا  يف  دجي  هللا  ليبس  يف  رجاهي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... ((. ًةعسو اًريثك  اًمغارم  ضرألا  يف  دجي  هللا  ليبس  يف  رجاهي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . ةالصلا نم  اورصقت  نأ  ٌحانج  مكيلع  سيلف  ضرألا  يف  متبرض  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 ... (( . ةالصلا نم  اورصقت  نأ  ٌحانج  مكيلع  سيلف  ضرألا  يف  متبرض  اذإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 5- كلذ دوي  مهضعب ال  نأ  هنم  مهفي  له  باتكلا )) ...  لهأ  نم  نوريثك  دو  ىلاعت ((  لاق 
؟ 6- رافكلا ةمالسم  مكح  ام 
؟ )) ... 7- ضرألا يف  متبرض  اذإو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 8- رفسلا ماكحأ  ضعب  نع  لاؤس 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

ءاسنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

31a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

دلبلا1- كلت  لهأل  امامإ  حبصأ  مث  هيف  نيتنس  وأ  ةنس  سلجيس  هنأ  فرعيو  ماقملا  هب  رقتسي  مث  ملعلا  بلط  يف  ارفاسم  جرخي  ملعلا  ةبلط  ضعب 
؟  مكحلا امف  ام  موي  يف  لحريس  هنأ  ملعي  وهو  سلجف  ماقملا  هب  رقتسا  ةلاحلا  هذه  يف  نوكيف  هدلبل  عجري  ىتح  اذكهو  رخآ  دلبل  رفاسي  مث 

-2. تايآلا ةءارق 
-3 ... (( . كعم مهنم  ٌةفئآط  مقتلف  ةالصلا  مهل  تمقأف  مهيف  تنك  اذإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
ةيآلا 4102- دئاوف 
-5 ... (( . مكبونج ىلعو  ًادوعقو  اًمايق  هللا  اوركذاف  ةالصلا  متيضق  اذإف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 ... (( . مكبونج ىلعو  ًادوعقو  اًمايق  هللا  اوركذاف  ةالصلا  متيضق  اذإف  ةيآلا (( :  دئاوف 

31b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 149  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=soty&ob=1
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=cat
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=zifiin
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=search
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stat
http://alathar.net/home/ebook/index.php
http://alathar.net/home/alathar/index.php
http://alathar.net/home/visitors/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=12
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=33&p=1&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=33&p=2&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=33&p=3&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=33&p=5&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6300
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6300
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6300
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  63ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
72

سمألا راوز 
579
راوزلا يلامجإ 

6888018

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
42

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
15524
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
19
راوزلا لجس 
4
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 149  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكبونج ىلعو  ًادوعقو  اًمايق  هللا  اوركذاف  ةالصلا  متيضق  اذإف  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ 2- هيف ىلص  يذلا  ناكملا  سفن  يف  نوكي  له  ةالصلا  دعب  ركذلا  يف  ىلوألا  وه  ام 
هللا3- ركذ  يف  مهتعدـب  ىلع  مكبونج )) ...  ىلعو  ًادوعقو  اًمايق  هللا  اوركذاف  ةالـصلا  متيـضق  اذإف  ىلاـعت ((  هلوقب  لدتـسي  ةـيفوصلا  نم  ريثك 

؟  ىلاعت
؟ 4- ةالصلا يف  عوشخلا  ىلع  مدقم  تقولا  نإ  لاقي  له 
؟ 5- ساعنلا هبلغي  نكل  كلذ  دعب  ظاقيتسالا  ةينب  مونلا  لصاويو  ظقيتسي  رجفلا ال  يف  يناثلا  ناذألا  عمس  اذإ  نم  مكح  ام 
-6 ... (( . نوملأت امك  نوملأي  مهنإف  نوملأت  اونوكت  نإ  موقلا  ءاغتبا  يف  اونهت  الو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . نوملأت امك  نوملأي  مهنإف  نوملأت  اونوكت  نإ  موقلا  ءاغتبا  يف  اونهت  الو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . اًميصخ نينئآخلل  نكت  الو  هللا  كارأ  امب  سانلا  نيب  مكحتل  قحلاب  باتكلا  كيلإ  انلزنأ  انإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 (( . اًميصخ نينئآخلل  نكت  الو  هللا  كارأ  امب  سانلا  نيب  مكحتل  قحلاب  باتكلا  كيلإ  انلزنأ  انإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

32a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 426  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًميصخ نينئآخلل  نكت  الو  هللا  كارأ  امب  سانلا  نيب  مكحتل  قحلاب  باتكلا  كيلإ  انلزنأ  انإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟2- امامهو اثراح  ناسنإلا  نوك  نع  لاؤس 
؟ 3- الثم رضاحلا  ىلإ  ةبيغلا  نم  باطخلا  ريغت  نع  لاؤس 
-4. تايآلا ةءارق 
-5 (( . اًميصخ نينئآخلل  نكت  الو  هللا  كارأ  امب  سانلا  نيب  مكحتل  قحلاب  باتكلا  كيلإ  انلزنأ  انإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-6 (( . اًميحر اًروفغ  ناك  هللا  نإ  هللا  رفغتساو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 (( . اًميحر اًروفغ  ناك  هللا  نإ  هللا  رفغتساو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . اًميثأ ًاناوخ  ناك  نم  بحي  هللا ال  نإ  مهسفنأ  نوناتخي  نيذلا  نع  لداجت  الو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 (( . اًميثأ ًاناوخ  ناك  نم  بحي  هللا ال  نإ  مهسفنأ  نوناتخي  نيذلا  نع  لداجت  الو  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  دئاوف 

32b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 429  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

15598

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1تارامإلا
1ليزاربلا

10نيصلا
1صربق
1ايناملأ
1رئازجلا

6رصم
3اينابسا
3اسنرف
1ناريا
1اكناليرس

1ايبيل
1برغملا

4ادنلوه
1نيبلفلا
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

-1 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
أطخلا2- ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رقي  له 
؟ 3- رئابكلا نم  مهسفنأ  نوناتخي  نيذلا  نع  ةلداجملا  له 
؟ 4- ىلاعت هللا  ةيصعم  يف  هئافتخا  يف  قلاخلا  نود  قولخملا  فاخ  نم  مكح  ام 
؟ 5- رئاغصلا ىلع  رارصإلا  مكح  ام 
؟ 6- ىلاعت هقح  يف  اصقن  كلذ  ىضتقأ  هلل  اهانتبثأ  اذإ  ةيرايتخالا  لاعفألا  تافصلا  له 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-9 ... (( . ايندلا ةايحلا  يف  مهنع  متلداج  ءالؤ  متنأاه هـ ةيآلا (( :  ريسفت 

-10 ... (( . ايندلا ةايحلا  يف  مهنع  متلداج  ءالؤ  متنأاه هـ ةيآلا (( :  دئاوف 
-11 (( . اًميحر اًروفغ  هللا  دجي  هللا  رفغتسي  مث  هسفن  ملظي  وأ  ًاءوس  لمعي  نم  ةيآلا (( :  ريسفتو 
-12 (( . اًميحر اًروفغ  هللا  دجي  هللا  رفغتسي  مث  هسفن  ملظي  وأ  ًاءوس  لمعي  نم  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟13- مومذم هلك  لدجلا  له 
؟ 14- لادجلاو ءارملا  نيب  قرفلا  ام 
؟)) ... 15- ايندلا ةايحلا  يف  مهنع  متلداج  ءالؤ  متنأاه هـ ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 

33a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 441  )  ( 142  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- مومذم هلك  لدجلا  له 
؟)) ... 2- ايندلا ةايحلا  يف  مهنع  متلداج  ءالؤ  متنأاه هـ ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 3- ةمايقلا موي  نونمؤملا  هاطعي  يذلا  رونلا  نع  لاؤس 
؟4- هريغ قوقح  ذخأ  نم  ةبوت  ةيفيك  نع  لاؤس 
؟ 5- هتعيش نم  دحأ  نع  ةعفادم  هريغ  لتق  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  ىسوم  نوك  نع  لاؤس 
؟ 6- كلذ نم  بات  اذإ  ريغلا  قوقح  ليصوت  ةيفيك  نع  لاؤس 
-7. تايآلا ةءارق 
-8 (( . اًميكح اًميلع  هللا  ناكو  هسفن  ىلع  هبسكي  امنإف  اًمثإ  بسكي  نمو  ةيآلاريسفت (( : 
-9 (( . اًميكح اًميلع  هللا  ناكو  هسفن  ىلع  هبسكي  امنإف  اًمثإ  بسكي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10 (( . ًانيبم اًمثإو  ًاناتهب  لمتحا  دقف  ًائيرب  هب  مري  مث  اًمثإ  وأ  ًةئيطخ  بسكي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . ًانيبم اًمثإو  ًاناتهب  لمتحا  دقف  ًائيرب  هب  مري  مث  اًمثإ  وأ  ًةئيطخ  بسكي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-12 ... (( . كولضي نأ  مهنم  ٌةفئآط  تمهل  هتمحرو  كيلع  هللا  لضف  الولو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-13 ... (( . كولضي نأ  مهنم  ٌةفئآط  تمهل  هتمحرو  كيلع  هللا  لضف  الولو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-14. تايآلا ةءارق 
-15 ... (( . كولضي نأ  مهنم  ٌةفئآط  تمهل  هتمحرو  كيلع  هللا  لضف  الولو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 

33b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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1دناليات
1ناتسكيجاط

1ايكرت
1ايناركوأ
26اكيرمأ

ًايلاح 72نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2012759

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105141423

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
462508

راوزلا لجس 
105779

ةيمقرلا ةبتكملا 
726665

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

109895083

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 410  )  ( 128  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . كولضي نأ  مهنم  ٌةفئآط  تمهل  هتمحرو  كيلع  هللا  لضف  الولو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . سانلا نيب  ٍحالصإ  وأ  ٍفورعم  وأ  ٍةقدصب  رمأ  نم  الإ  مهاوجن  نم  ٍريثك  يف  ريخ  ال  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . سانلا نيب  ٍحالصإ  وأ  ٍفورعم  وأ  ٍةقدصب  رمأ  نم  الإ  مهاوجن  نم  ٍريثك  يف  ريخ  ال  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . سانلا نيب  ٍحالصإ  وأ  ٍفورعم  وأ  ٍةقدصب  رمأ  نم  الإ  مهاوجن  نم  ٍريثك  يف  ريخ  ال  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-5 ... (( . سانلا نيب  ٍحالصإ  وأ  ٍفورعم  وأ  ٍةقدصب  رمأ  نم  الإ  مهاوجن  نم  ٍريثك  يف  ريخ  ال  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-6 ... (( . ىدهلا هل  نيبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . ىدهلا هل  نيبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 

34a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 442  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ىدهلا هل  نيبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
؟ 2- ةيآلا هذه  انيلع  لكشت  الأ  نولقعي )) ...  نيذلا ال  مكبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نإ  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 3- مهلاح نوكي  فيكف  ةيمالسإلا  ةوعدلا  مهلصت  مل  نيذلا  مويلا  رافكلا 
؟ 4- نينمؤملا ليبس  فلاخت  ةفلاخملا  هذه  لهف  ةرشع  وأ  ةسسمخ  فلاخو  ةلأسملا  يف  يأر  ىلع  ةمألا  تقفتا  ول 
ركذ5- ةـيآلا  يفو  نيدـهتجملا  نيب  نوكي  عامجإلا  نأل  ىلوت )) ...  ام  هلون  نينؤملا  ليبس  ريغ  عبتي  نمو  ةـيآلا ((  هذـه  يف  عامجإلا  ىلع  ةـلالد  ال 

؟  دلقملاو دهتجملا  مهيف  لخدي  ثيح  نيدهتجملا  نم  معأ  مهو  نينمؤملا 
؟ 6- مامإلا فلخ  ةحتافلا  ةءارق  مكح  نع  لاؤس 
-7 ... (( . ًةعسو اًريثك  اًمغارم  ضرألا  يف  دجي  هللا  ليبس  يف  رجاهي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-8 ... (( . كعم مهنم  ٌةفئآط  مقتلف  ةالصلا  مهل  تمقأف  مهيف  تنك  اذإو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-9 ... (( . مكبونج ىلعو  ًادوعقو  اًمايق  هللا  اوركذاف  ةالصلا  متيضق  اذإف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

-10 ... (( . نوملأت امك  نوملأي  مهنإف  نوملأت  اونوكت  نإ  موقلا  ءاغتبا  يف  اونهت  الو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-11 (( . اًميصخ نينئآخلل  نكت  الو  هللا  كارأ  امب  سانلا  نيب  مكحتل  قحلاب  باتكلا  كيلإ  انلزنأ  انإ  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-12 (( . اًميثأ ًاناوخ  ناك  نم  بحي  هللا ال  نإ  مهسفنأ  نوناتخي  نيذلا  نع  لداجت  الو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-13 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  يناعم  نعةشقانم 

34b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 142  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا نم  نوفختسي  الو  سانلا  نم  نوفختسي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم  ةمتت 
-2 ... (( . ىدهلا هل  نيبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشي  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-3 ... (( . ءاشي نمل  كلذ  نود  ام  رفغيو  هب  كرشي  نأ  رفغي  هللا ال  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . ًاديرم ًاناطيش  الإ  نوعدي  نإو  ًاثانإ  الإ  هنود  نم  نوعدي  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 (( . اًضورفم ًابيصن  كدابع  نم  نذختأل  لاقو  هللا  هنعل  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 ... (( . ماعنألا ناذآ  نكتبيلف  مهنرمآلو  مهنينمألو  مهنلضألو  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 7- انه ركذي  مل  اذاملف  ارهاظ  ادوجوم  نوكي  نأ  دبال  ديكوتلا  اضورفم ))....  ابيصن  كدابع  نم  نذختأل  ىلاعت ...((  هلوق  يف 
؟ 8- مأ ال نودحوملا  مهنم  له  رانلا )) ...  يف  نوعستو  ةعست  ثيدح ((  يف 
؟ 9- هقفلا لوصأ  يف  ربخلا  فيرعت  نع  لاؤس 

-10 ... (( . ماعنألا ناذآ  نكتبيلف  مهنرمآلو  مهنينمألو  مهنلضألو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-11 (( . اًرورغ الإ  ناطيشلا  مهدعي  امو  مهينميو  مهدعي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 (( . ًاديرم ًاناطيش  الإ  نوعدي  نإو  ًاثانإ  الإ  هنود  نم  نوعدي  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

35a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 405  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًاديرم ًاناطيش  الإ  نوعدي  نإو  ًاثانإ  الإ  هنود  نم  نوعدي  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًضورفم ًابيصن  كدابع  نم  نذختأل  لاقو  هللا  هنعل  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . ماعنألا ناذآ  نكتبيلف  مهنرمآلو  مهنينمألو  مهنلضألو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . اًرورغ الإ  ناطيشلا  مهدعي  امو  مهينميو  مهدعي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 (( . ًاصيحم اهنع  نودجي  الو  منهج  مهاوأم  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 (( . ًاصيحم اهنع  نودجي  الو  منهج  مهاوأم  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 ... (( . راهنألا اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  مهلخدنس  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-8 ... (( . راهنألا اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  مهلخدنس  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-9. تايآلا ةءارق 

-10 (( . اًريصن الو  ًايلو  هللا  نود  نم  هل  دجي  الو  هب  زجي  ًاءوس  لمعي  نم  باتكلا  لهأ  ينامأ  الو  مكينامأب  سيل  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . اًريصن الو  ًايلو  هللا  نود  نم  هل  دجي  الو  هب  زجي  ًاءوس  لمعي  نم  باتكلا  لهأ  ينامأ  الو  مكينامأب  سيل  ةيآلا (( :  دئاوف 

35b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 (( . اًريصن الو  ًايلو  هللا  نود  نم  هل  دجي  الو  هب  زجي  ًاءوس  لمعي  نم  باتكلا  لهأ  ينامأ  الو  مكينامأب  سيل  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًريقن نوملظي  الو  ةنجلا  نولخدي  كئ  ـ لوأف ٌنمؤم  وهو  ىثنأ  وأ  ٍركذ  نم  تاحلاصلا  نم  لمعي  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًريقن نوملظي  الو  ةنجلا  نولخدي  كئ  ـ لوأف ٌنمؤم  وهو  ىثنأ  وأ  ٍركذ  نم  تاحلاصلا  نم  لمعي  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4. تايآلا ةءارق 
-5 (( . ًاليلخ ميهاربإ  هللا  ذختاو  اًفينح  ميهاربإ  ةلم  عبتاو  ٌنسحم  وهو  هلل  ههجو  ملسأ  نمم  ًانيد  نسحأ  نمو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 (( . ًاليلخ ميهاربإ  هللا  ذختاو  اًفينح  ميهاربإ  ةلم  عبتاو  ٌنسحم  وهو  هلل  ههجو  ملسأ  نمم  ًانيد  نسحأ  نمو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 (( . ًاطيحم ٍءيش  لكب  هللا  ناكو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلاريسفت (( : 
-8 (( . ًاطيحم ٍءيش  لكب  هللا  ناكو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-9 ... (( . نهيف مكيتفي  هللا  لق  ءاسنلا  يف  كنوتفتسيو  ةيآلا (( :  ريسفت 

36a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 403  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نهيف مكيتفي  هللا  لق  ءاسنلا  يف  كنوتفتسيو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
نيروبقلا2- دالب  يف  اميسالو  حالصلا  لهأ  ىلإ  نونئمطيال  نآلا  سانلا  نم  ريثكو  ملاعلل  بلقلا  نئمطا  اذإ  ىوتفلاب  لمعلا  يتفتـسملا  مزلي  متلق 

؟  حالصلا لهأ  ىوتفب  نومزليال  ءالؤه  لهف  ءاوهألاو  عدبلا  لهأل  مهبولق  نئمطتو 
ةيناثلا3- سمشلاو  ىلوألا  ءامسلا  وه  يوجلا  فالغلا  مسقي  نيكلفلا  مهضعبف  ضرألا )) ...  يف  امو  تاومـسلا  يف  ام  هللو  ىلاعت ((  هلوق  يف 

؟  نهكت اذه  لهف  ... 
نأ4- ةميركلا  ةيآلا  موهفم  نوكي  الأ  ةعباتملا  انلق  نسحم ))... وهو  صالخإلا ((  اذه  انلق  هلل )) ...  هجو  ملسأ  نمم  انيد  نسحأ  نمو  هلوق ((  يف 

؟  هنيد يف  نسحي  مل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  عبتي  مل  نمم 
؟5- ةلمجلا هذه  ةفوطعم  ءيش  يأ  ىلع  طسقلاب )) ...  ىماتيلل  اوموقت  نأو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
؟ 6- طسقأ نم  انلق  اريخأو  طسقي  طسق  نم  لدعلا  طسقلا  انلق  طسقلاب ))...  ىلاعت ...((  هلوق  حرش  يف 
ملـسي7- مل  يذـلا  نإ  انيد )) ...  نسحأ  نمو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف  لئاق  انل  لاـق  ولف  لوضفملاو ، لـضافلا  نيب  نوكي  نسحأ  لـعفب  ليـضفتلا 

؟  حيحص اذه  لهف  لضف  هيف  نوكي  نسح  وهو  هلل  ههجو 
؟ 8- رشلاو ريخلاب  ءالتبالا  نوكي  فيك 
؟ ) ... 9- ضرألا نم  اربش  عطتقا  نم  ثيدح (  نع  لاؤس 

-10. تايآلا ةءارق 
-11 ... (( . نهيف مكيتفي  هللا  لق  ءاسنلا  يف  كنوتفتسيو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-12 ... (( . نهيف مكيتفي  هللا  لق  ءاسنلا  يف  كنوتفتسيو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-13 ... (( . اًحلص امهنيب  احلصي  نأ  امهيلع  حانج  الف  اًضارعإ  وأ  اًزوشن  اهلعب  نم  تفاخ  ٌةأرما  نإو  ةيآلاريسفت (( : 

36b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 397  )  ( 144  ) 
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 :- تايوتحملا  

تناك1- اذإو  صاصتخالا  ىمـست  ماللا  تناك  وأ  . ةـينايبلاب ىمـست  نمف  ردـقم  رج  فرح  هيلإ  فاضملاو  فاـضملا  نيب  ناـك  اذإ  هنأ  نويوحنلا  ركذ 
؟ هلحم ىلإ  ءيشلا  ةفاضإ  نم  ءيشلا 

-2. تايآلا ةءارق 
-3 ... (( . اًحلص امهنيب  احلصي  نأ  امهيلع  حانج  الف  اًضارعإ  وأ  اًزوشن  اهلعب  نم  تفاخ  ٌةأرما  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-4 ... (( . اًحلص امهنيب  احلصي  نأ  امهيلع  حانج  الف  اًضارعإ  وأ  اًزوشن  اهلعب  نم  تفاخ  ٌةأرما  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ )) ... 5- حشلا سفنألا  ترضحأو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
زع6- هللا  نأ  ريـصي  ثيح  لاكـشإ  انهو  لماعلا  ىلع  لومعملا  ميدـقت  هيف  انه  اريبخ ))  نولمعت  امب  ناك  هللا  نإـف  ىلاـعت ... ((  هلوق  يف  اـنلق 

؟  كلذ فيكف  لمعن  امب  الإ  ملعي  لجو ال 
رمألاب7- ىلاعتو  هناحبس  هرمأ  نيبو  ةجوزلل  ةمسقلا  طاقسإ  نوكي  فيك  وه  لاكـشإلاو  الالح ، مرحي  وأ  امارح  لحي  مل  ام  زئاج  حلـصلا  نأ  انركذ 

؟ تاجوزلا نيب 
؟8- بجاو ةجوزلل  مسقلا  له 
؟ )) ... 9- ةنيب نع  يح  نم  ىيحيو  ةنيب  نع  كله  نم  كلهيل  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 

؟10- قرف امهنيب  له  ضارعإلاو  زوشنلا 
لقي11- ملو  ميكحلا )) ...  زيزعلا  تنأ  كنإف  مهل  رفغت  نإو  كدابع  مهنإف  مهبذـعت  نإ  ىلاعت ... ((  هلل  لاـق  هنأ  ىـسيع  نع  لاـق  ىلاـعت  هللا  نإ 

؟  ميحرلا روفغلا  تنأ  كنإف 
؟ 12- دئارجلا يف  يتلا  روصلا  مكح  نع  لاؤس 
-13. تايآلا ةءارق 
-14 ... (( . متصرح ولو  ءاسنلا  نيب  اولدعت  نأ  اوعيطتست  نلو  ةيآلا (( :  ريسفت 

37a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 410  )  ( 147  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . متصرح ولو  ءاسنلا  نيب  اولدعت  نأ  اوعيطتست  نلو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . متصرح ولو  ءاسنلا  نيب  اولدعت  نأ  اوعيطتست  نلو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 (( . اًميكح اًعساو  هللا  ناكو  هتعس  نم  ًالك  هللا  نغي  اقرفتي  نإو  ةيآلاريسفت (( : 
-4 (( . اًميكح اًعساو  هللا  ناكو  هتعس  نم  ًالك  هللا  نغي  اقرفتي  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 5- موزجم اهدعب  لعفلاو  فطعلا  ءاف  وأ  بوصنم  اهدعب  لعفلاو  ةيببس  يه  له  ةقلعملاك )) ...  اهورذتف  ىلاعت ((  هلوق  يف  ءافلا 
؟ )) ... 6- جوز ناكم  جوز  لادبتسا  متدرأ  نإو  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
عم7- لصح  امك  ةعافش  وه  وأ  مازلإ  رمأ  ينعي  اهقلطيو  ةقيدحلا  لبقي  نأب  هل  ملسو  هللا  ىلـص  هرمأ  سامـش  نب  سيق  نب  تباث  ثيدح  يف  له 

؟  ةريرب
؟ 8- اذه يف  ةأرملا  لخدت  لهو  نيجوزلا  نيب  ةقرفلا  يف  ببس  اذه  لهف  ةقلخلا  ميمذ  جوزلا  اذإ 
؟ 9- هتيالو طقست  لهف  هيلإ  اهعجري  نأ  ديري  هدلاو  نكلو  ادبأ  اهجوز  ديرت  ةأرملا ال  تناك  اذإ 

؟ 10- اهل لدعلا  بجي  لهف  اهب  لخدي  ملو  اهيلع  دقع  يتلا  ةارملا 
-11. تايآلا ةءارق 
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-12 ... (( . متصرح ولو  ءاسنلا  نيب  اولدعت  نأ  اوعيطتست  نلو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-13 (( . اًميكح اًعساو  هللا  ناكو  هتعس  نم  ًالك  هللا  نغي  اقرفتي  نإو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-14 ... (( . هللا اوقتا  نأ  مكايإو  مكلبق  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  انيصو  دقلو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلاريسفت (( : 
-15 ... (( . هللا اوقتا  نأ  مكايإو  مكلبق  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  انيصو  دقلو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلا (( :  دئاوف 

37b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 397  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا اوقتا  نأ  مكايإو  مكلبق  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  انيصو  دقلو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاليكو هللاب  ىفكو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلاريسفت (( : 
-3 (( . ًاليكو هللاب  ىفكو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هللو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . اًريدق كلذ  ىلع  هللا  ناكو  نيرخآب  تأيو  سانلا  اهيأ  مكبهذي  أشي  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 (( . اًريدق كلذ  ىلع  هللا  ناكو  نيرخآب  تأيو  سانلا  اهيأ  مكبهذي  أشي  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟)) ... 6- هللا اوقتا  نأ  مكايإو  مكلبق  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  انيصو  دقلو  ىلاعت ...((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ )) ... 7- ريدق ءاشي  اذإ  مهعمج  ىلع  وهو  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  بيجن  فيك 
صيـصختلا8- هب  داري  لماعلا ال  ىلع  لومعملا  ميدـقت  نإ  نيرـسفملا  ضعب  لوقي  ريدـق )) ...  ءاشي  اذإ  مهعمج  ىلع  وهو   )) ... ىلاعت هلوق  يف 

؟ يآلا سوؤر  ةبسانمل  مدق  امنإو 
-9. تايآلا ةءارق 

-10 (( . اًريصب اًعيمس  هللا  ناكو  ةرخآلاو  ايندلا  باوث  هللا  دنعف  ايندلا  باوث  ديري  ناك  نم   : )) ) ةيآلا ريسفت 
-11 (( . اًريصب اًعيمس  هللا  ناكو  ةرخآلاو  ايندلا  باوث  هللا  دنعف  ايندلا  باوث  ديري  ناك  نم   : )) ) ةيآلا دئاوف 
-12 ... (( . مكسفنأ ىلع  ولو  هلل  ءادهش  طسقلاب  نيماوق  اونوك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلاريسفت (( : 
دعاوقل13- فلاخم  اذه  لهف  نامزلا  ةبولسم  انه  ناك  نإ  انه  لوقنف  تايآلا  هذه  نم  ريثك  انيلع  رمت  اريصب )) ايعمس  هللا  ناكو  ىلاعت ((  هللا  لاق 

؟ ةيبرعلا ةغللا 
؟ )) .. 14- اولدعت نأ  ىوهلا  اوعبتت  الف  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 15- ءاملعلا مالك  الو  ثيداحألا  الو  راثآلا  ركذيال  ىرخأ  ةقيرطب  نآرقلا  رسفي  مهضعب 

38a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.72  ) ( ةغرفم  )  ( 387  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مكسفنأ ىلع  ولو  هلل  ءادهش  طسقلاب  نيماوق  اونوك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
دعاوقل2- فلاخم  اذه  لهف  نامزلا  ةبولسم  انه  ناك  نإ  انه  لوقنف  تايآلا  هذه  نم  ريثك  انيلع  رمت  اريصب )) ايعمس  هللا  ناكو  ىلاعت ((  هللا  لاق 

؟ ةيبرعلا ةغللا 
؟ )) .. 3- اولدعت نأ  ىوهلا  اوعبتت  الف  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
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؟ 4- ءاملعلا مالك  الو  ثيداحألا  الو  راثآلا  ركذيال  ىرخأ  ةقيرطب  نآرقلا  رسفي  مهضعب 
؟ 5- هباوج وه  امو  انه  طرشلا  لعف  وهامو  ةيطرش  انه  ول  مهسفنأ )) ...  ىلع  ولو  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
-6 ... (( اريبخ نولمعت  امب  ناك  هللا  نإف  ىلاعت ... ((  هلوق  اريبخ )) ...  نولمعت  امب  ناـك  هللا  نإـف  اوضرعت  وأ  اولت  نإو  ىلاـعت ... ((  هلوق  يف 

؟  هلحم لح  اذهو  فوذحم  وه  مأ  طرشلا  ءازج  وه  له 
؟ 7- اولدعاو يأ  ةفدارتم  انه  نوكتف  اوطسقأو )) ...  لدعلاب  امهنيب  اوحلصاف  ىلاعت ....((  هلوق  يفف  لدع  ىنعمب  طسقأ  نإ  انلق 
-8 ... (( . ٌنسحم وهو  هلل  ههجو  ملسأ  نمم  ًانيد  نسحأ  نمو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-9 (( . اًميكح اًعساو  هللا  ناكو  هتعس  نم  ًالك  هللا  نغي  اقرفتي  نإو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

-10 ... (( . سانلا نيب  ٍحالصإ  وأ  ٍفورعم  وأ  ٍةقدصب  رمأ  نم  الإ  مهاوجن  نم  ٍريثك  يف  ريخ  ال  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-11 ... (( . مكسفنأ ىلع  ولو  هلل  ءادهش  طسقلاب  نيماوق  اونوك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-12 ... (( . هلوسر ىلع  لزن  يذلا  باتكلاو  هلوسرو  هللاب  اونمآ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلاريسفت (( : 
-13 ... (( . هلوسر ىلع  لزن  يذلا  باتكلاو  هلوسرو  هللاب  اونمآ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 

38b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 437  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هلوسر ىلع  لزن  يذلا  باتكلاو  هلوسرو  هللاب  اونمآ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . اًرفك اودادزا  مث  اورفك  مث  اونمآ  مث  اورفك  مث  اونمآ  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟3- صقنيو ديزي  ناميإلا  نأ  هلوسرو )) ...  هللاب  اونمآ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ((  هلوق  نم  ذخؤي  له 
؟ 4- اهنم دحاوب  وأ  عبرألا  ىلع  كلذ  دوعي  له  ديعب )) ...  الالض  لض  دقف  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
هتافصب5- رفكي  سانلا  نم  ريثكو  ىلاعت  هتافصب  رفكلا  نمضتي  هللاب  رفك  نم  نأ  خيـش  اي  انلقو  هب  رفك  نم  ىلع  رفكلا  مسا  قلطأ  العو  الج  هللا 

؟ رفكلا مسا  هيلع  قالطإ  حصي  لهف  ىلاعت 
؟ 6- ًاباتك هيلع  لزني  نأ  لوسرلا  لجو  زع  هللا  لاسرإ  نم  مزلي  له 
؟ 7- باتكب لسرأ  يبن  لكف  ءايبنألا  نمضتت  لسرلا  ةملك  لهف  بتكلا  مهيلع  هللا  زنأ ل  نيذلا  لسرلا  له 
؟ 8- يبنلاو لوسرلا  نيب  قيرفتلا  يف  حجارلا  ام 
هلعفي9- مل  اذاملو  موي  راطفإو  موي  موص  كلذ  يف  لخدـي  لهف  هفالخب  انعرـش  دري  ملام  انل  ةعيرـش  يه  انلبق  نم  ةعيرـش  نإ  هللا  كظفح  تلق 

؟  ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
؟10- حيحص اذه  لهف  ليربجك  هللا  دبع  وه  ليإب  متخ  مسا  لك  له 
؟ 11- نويبوركلا ةكئالملا  مه  له  هلوح )) ...  نمو  شرعلا  نولمحي  نيذلا  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 12- تاقسفملا نم  ائيش  بكترا  نمع  لاؤس 
-13 ... (( . اًرفك اودادزا  مث  اورفك  مث  اونمآ  مث  اورفك  مث  اونمآ  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-14 (( . اًميلأ ًاباذع  مهل  نأب  نيقفانملا  رشب  ةيآلا (( :  ريسفت 
-15 (( . اًميلأ ًاباذع  مهل  نأب  نيقفانملا  رشب  ةيآلا (( :  دئاوف 
-16 ... (( . نينمؤملا نود  نم  ءايلوأ  نيرفاكلا  نوذختي  نيذلا  ةيآلا (( :  ريسفت 
-17 ... (( . نينمؤملا نود  نم  ءايلوأ  نيرفاكلا  نوذختي  نيذلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ )) ...18- نينمؤملا نود  نم  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
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؟19- لجو زع  هللا  ءادعأ  ىلاو  نم  رفكي  ىتم  لئاق  انل  لاق  اذإ 
؟ 20- رافكلا بئاصمل  نزحي  يذلا  مكح  ام 
؟ 21- كلذ ىنعم  امف  مكهتلل  نيقفانملا )) ....  رشب  ىلاعت ((  هلوق  يف  ةراشبلا  نإ  لاق  ءاملعلا  مهضعب 
؟ 22- زوجت ةنهادملا  لهو  ةنهادملاو  ةالوملا  نيب  قرف  كانه  له 
؟ 23- كلذ متي  فيكف  يبلق  رمأ  قافنلا  نأ  عم  ةاودعلاب  ةراشبلاب  نيقفانملا  حراصن  نأ  انل  يغبني  هنإ  متلق 
؟ 24- اذه ةالوملا  عاونأ  يأ  نمف  هرش  يقتيل  هيلاويف  يوقلا  وه  نوكي  نأب  ينعي  ملسملا  ىلع  رفاكلا  ةبلغ  اهنأب  ةالوملا  انفرع 
؟ 25- رافكلا كونب  يف  هلاومأ  عضي  نيملسملا  ضعب 
؟ 26- رغصألاو ربكألا  قافنلا  ىنعم  ام 
؟ 27- تامومع تناك  وأ  ميلأ  باذعب  نيقفانملا  رشبي  ناك  هنأ  ةريسلا  يف  تبث  له 
-28. تايآلا ةءارق 
-29 ... (( . اهب أزهتسيو  اهب  رفكي  هللا  تايآ  متعمس  اذإ  نأ  باتكلا  يف  مكيلع  لزن  دقو  ةيآلا (( :  ريسفت 

39a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 393  )  ( 134  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . اهب أزهتسيو  اهب  رفكي  هللا  تايآ  متعمس  اذإ  نأ  باتكلا  يف  مكيلع  لزن  دقو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . اهب أزهتسيو  اهب  رفكي  هللا  تايآ  متعمس  اذإ  نأ  باتكلا  يف  مكيلع  لزن  دقو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 ... (( . هللا نم  ٌحتف  مكل  ناك  نإف  مكب  نوصبرتي  نيذلا  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 ... (( . هللا نم  ٌحتف  مكل  ناك  نإف  مكب  نوصبرتي  نيذلا  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5. تايآلا ةءارق 
-6 ... (( . هللا نم  ٌحتف  مكل  ناك  نإف  مكب  نوصبرتي  نيذلا  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-7 ... (( . مهعداخ وهو  هللا  نوعداخي  نيقفانملا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-8 ... (( . مهعداخ وهو  هللا  نوعداخي  نيقفانملا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

39b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مهعداخ وهو  هللا  نوعداخي  نيقفانملا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاليبس هل  دجت  نلف  هللا  للضي  نمو  ءالؤ  ىلإ هـ الو  ءالؤ  ىلإ هـ كلذ ال  نيب  نيبذبذم  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . ًاليبس هل  دجت  نلف  هللا  للضي  نمو  ءالؤ  ىلإ هـ الو  ءالؤ  ىلإ هـ كلذ ال  نيب  نيبذبذم  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟.4- مهحراوجو مهتنسلأب  هللا  نوركذي  دق  نيقفانملا  نوك  نع  لاؤس 
؟5- قفانملا لتق  بجي  له 
؟ 6- لاعفألاب ىلاعت  هللا  تافص  ىلع  لالدتسالا  ةيفيك  نع  لاؤس 
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؟)) ... 7- كلذ نيب  نيبذبذم  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 8- بابحتسالل وأ  بوجولل  مألا  نأ  نوملعي  مهنع  ىلاعت  هللا  يضر  ةباحصلا  ناك  فيك 
؟9- ماع اهضعبو  صاخ  اهضعب  مأ  ةماع  يه  له  نآرقلا  يف  يتلا  تاباطخلا  عون  نع  لاؤس 

؟ 10- ءاشي نم  يدهيو  ءاشي  نم  لضي  ىلاعت  هللا  نوك  نع  لاؤس 
-11. تايآلا ةءارق 
-12 ... (( . نينمؤملا نود  نم  ءايلوأ  نيرفاكلا  اوذختت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلاريسفت (( : 
-13 ... (( . نينمؤملا نود  نم  ءايلوأ  نيرفاكلا  اوذختت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-14 (( . اًريصن مهل  دجت  نلو  رانلا  نم  لفسألا  كردلا  يف  نيقفانملا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-15 (( . اًريصن مهل  دجت  نلو  رانلا  نم  لفسألا  كردلا  يف  نيقفانملا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-16 ... (( . هلل مهنيد  اوصلخأو  هللاب  اومصتعاو  اوحلصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-17 ... (( . هلل مهنيد  اوصلخأو  هللاب  اومصتعاو  اوحلصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-18 (( . اًميلع اًركاش  هللا  ناكو  متنمآو  متركش  نإ  مكباذعب  هللا  لعفي  ام  ةيآلا (( :  ريسفت 

40a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 400  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هلل مهنيد  اوصلخأو  هللاب  اومصتعاو  اوحلصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . اًميلع اًركاش  هللا  ناكو  متنمآو  متركش  نإ  مكباذعب  هللا  لعفي  ام  ةيآلا (( :  ريسفت 
يف3- ةـجحلا  يه  انه  ةـجحلا  نإ  سانلا  ضعب  لاق  لسرلا ))... دـعب  ةـجح  هللا  ىلع  نوكي  ـالئل  نيرذـنمو  نيرـشبم  الـسر  ىلاـعت ((  هلوق  يف 

ولو ىتح  رانلا  يف  دلاخ  وهف  ديحوتلا  رومأ  فلاخ  نمف  قاثيملا  ةيآ  ىضتقمب  ةمئاقف  ديحوتلا  رمأ  يف  ةجحلا  امأو  ةيعرشلا  تادابعلااو  فيلكتلا 
؟ مكلوق امف  لسرلا  ةوعد  هلصت  مل 

؟4- ةالوملا يف  لخدي  اذه  لهو  ةراجتلا  يف  رافكلا  ةلماعم  مكح  ام 
مهقداصي5- دقف  رافكلا  ضغب  نم  هبلق  يف  ام  بهذي  تقولا  عمو  كانه  اهيف  نوملـسملا  ضعب  لمعيو  رافكلا  اهيف  دـجاوتي  يتلا  دالبلا  ضعب  يف 

؟ رافكلا ةيالو  يف  لخدي  لهف 
؟ 6- نييلصألا رافكلا  ضعب  نم  ارفك  دشأ  نيقفانملا  نأ  رانلا )) ...  نم  لفسألا  كردلا  يف  نيقفانملا  نإ  ىلاعت ((  هلوق  نم  دافتسي  له 
؟7- ةراشإلاب رافكلا  ىلع  ميلستلا  مكح  ام 
؟) ... 8- هباحصأ لتقي  ادمحم  نأ  سانلا  ثدحتي  ىتح ال  ثيدح ... (  نع  لاؤس 
-9. تايآلا ةءارق 

-10 (( . اًميلع اًعيمس  هللا  ناكو  ملظ  نم  الإ  لوقلا  نم  ءوسلاب  رهجلا  هللا  بحي  ال  ةيآلا (( :  ريسفت 
-11 (( . اًميلع اًعيمس  هللا  ناكو  ملظ  نم  الإ  لوقلا  نم  ءوسلاب  رهجلا  هللا  بحي  ال  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟12- رخآلا هل  لوقي  فيكف  ليخب  تنأ  لجرل  ميرك  لجر  لاق  اذإ 
؟ 13- اهلثمب لباقن  نأ  زوجي  يتلا  لامعألا  طباض  ام 
؟ 14- تام ىتح  رانلاب  هريغ  قرح  نم  قرحي  له 
؟15- كلذك هيبأب  هبسي  نأ  رخآلل  لهف  هيبأب  رخآ  بس  ادحأ  نأ  ول 
اًعيمـس16- هللا  ناكو  ملظ  نم  الإ  لوقلا  نم  ءوسلاب  رهجلا  هللا  بحي  ال  ىلاعت ((  هلوقك  ءيـشلا  كلذل  بحلا  ديفي  يهنلا  دعب  ءاج  اذإ  ءانثتـسالا 
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.؟ ))  اًميلع
؟ 17- هنم رذحي  لهف  هتعدب  ىلإ  ايعاد  عدتبم  لجر 
نوكي18- هنإف ال  ةجحلا  هيلع  ماقت  نأ  لبق  امأ  ةجحلا  هيلع  تميقأ  اذإ  الإ  اعدتيم  صخـشلا  دعي  هنإ ال  لوقي  ملعلاب  مهل  دوهـشملا  ملعلا  لهأ  ضعب 

؟ اعدتبم
نمل19- ءادتعالا  حيبيو  مكيلع )) ...  ىدتعا  لثمب  هيلع  اودـتعاف  مكيلع  ىدـتعا  نمو  ةـيآلا ((  يفو  نيفاعلا  ىلع  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ينثي  فيك 

؟ هيلع ىدتعا 
هريغ20- رمأي  نمل  دـيعولا  يف  عقي  نأ  ىـشخيف  ريخلا  اذـهل  قبطم  ريغ  هسفن  وه  نكلو  ريخلاب  هاخأ  حـصني  نأ  ناسنإلا  دـيري  نايحألا  ضعب  يف 

؟ فيكف هيتأي  الو  ريخلاب 
-21. تايآلا ةءارق 
-22 (( . اًريدق ًاوفع  ناك  هللا  نإف  ٍءوس  نع  اوفعت  وأ  هوفخت  وأ  اًريخ  اودبت  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-23 (( . اًريدق ًاوفع  ناك  هللا  نإف  ٍءوس  نع  اوفعت  وأ  هوفخت  وأ  اًريخ  اودبت  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 

40b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 392  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . اًريدق ًاوفع  ناك  هللا  نإف  ٍءوس  نع  اوفعت  وأ  هوفخت  وأ  اًريخ  اودبت  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . هلسرو هللا  نيب  اوقرفي  نأ  نوديريو  هلسرو  هللاب  نورفكي  نيذلا  نإ  ةيآلاريسفت (( : 
-3 (( . ًانيهم ًاباذع  نيرفاكلل  اندتعأو  اًقح  نورفاكلا  مه  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  ريسفت 
؟4- كلذك يه  له  اريدق ))...  اوفع  ناك  هللا  نإف  طرشلا ((  باوج  ةلمج 
-5. تايآلا ةءارق 
-6 ... (( . هلسرو هللا  نيب  اوقرفي  نأ  نوديريو  هلسرو  هللاب  نورفكي  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 (( . ًانيهم ًاباذع  نيرفاكلل  اندتعأو  اًقح  نورفاكلا  مه  كئ  ـ لوأ ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 ... (( . مهنم ٍدحأ  نيب  اوقرفي  ملو  هلسرو  هللاب  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-9 ... (( . مهنم ٍدحأ  نيب  اوقرفي  ملو  هلسرو  هللاب  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف 

-10. تايآلا ةءارق 
-11 ... (( . مهنم ٍدحأ  نيب  اوقرفي  ملو  هلسرو  هللاب  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ءاسنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

41a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 413  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . مهنم ٍدحأ  نيب  اوقرفي  ملو  هلسرو  هللاب  اونمآ  نيذلاو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 ... (( . ءامسلا نم  ًاباتك  مهيلع  لزنت  نأ  باتكلا  لهأ  كلأسي  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 3- هبلقب هبر  ىري  وأ  مانملا  يف  هبر  ىري  دق  نمؤملا  نأ  ملعلا  لهأ  ضعب  ركذ 
؟ )) ...4- اباتك مهيلع  لزنت  نأ  باتكلا  لهأ  كلأسي   )) ىلاعت هلوق  نع  لاؤس 
؟)) ...5- تانيبلا مهتءاج  ام  دعب  نم  لجعلا  اوذختا  مث  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 6- مانملا يف  هبر  ىري  دق  نمؤملا  نإ  لاق  هنأ  مالسإلا  خيش  نع  حص  له 
؟7- ءاعدلا يف  ءادتعالا  مكح  ام 
-8. تايآلا ةءارق 
-9 ... (( . ءامسلا نم  ًاباتك  مهيلع  لزنت  نأ  باتكلا  لهأ  كلأسي  ةيآلا (( :  دئاوف 

؟10- تايآلا نم  مدقت  ام  عم  انيبم )) ...  اناطلس  ىسوم  انيتآو  ىلاعت ((  هلوق  ةبسانم  ام 
؟ 11- مالسلاو ةالصلا  هيلع  ىسوم  اهيتوأ  يتلا  تايآلا  عستلا  يه  ام 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  63ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 71نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
71

سمألا راوز 
579
راوزلا يلامجإ 

6888018

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
42

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
15583
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
19
راوزلا لجس 
4
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

؟ 12- روبقلا دّابع  ىتح  اقلطم  لهجلاب  رذعلا  اذه  نم  ذخؤي  له  تانيبلا )) ...  مهتءاج  ام  دعب  نم  لجوزع ... ((  هلوق  يف 
-13 ... (( . ًادجس بابلا  اولخدا  مهل  انلقو  مهقاثيمب  روطلا  مهقوف  انعفرو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-14. تايآلا ةءارق 
-15 ... (( . ًادجس بابلا  اولخدا  مهل  انلقو  مهقاثيمب  روطلا  مهقوف  انعفرو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 

41b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 401  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ًادجس بابلا  اولخدا  مهل  انلقو  مهقاثيمب  روطلا  مهقوف  انعفرو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . ًقح ريغب  ءايبنألا  مهلتقو  هللا  تايآب  مهرفكو  مهقاثيم  مهضقن  امبف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . ًادجس بابلا  اولخدا  مهل  انلقو  مهقاثيمب  روطلا  مهقوف  انعفرو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . ًقح ريغب  ءايبنألا  مهلتقو  هللا  تايآب  مهرفكو  مهقاثيم  مهضقن  امبف  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 5- ةدرق نوقبي  له  نيئساخ ))  ةدرق  اونوك  ليئارسإ ...((  ينب  نع  ىلاعت  هلوق  يف 
؟6- لاجر ىلإ  مأ  ممأ  ىلإ  له  ةيعبسلا  تاءارقلا  بسنت  نم  ىلإ 
؟7- نيملسملا ماوع  مامأ  تاءارقلا  يف  عيونتلا  مكح  نع  لاؤس 
؟ 8- رطفيل ناضمر  يف  رفاس  نمك  عرشلا  يف  ليحلا  نع  لاؤس 
-9. تايآلا ةءارق 

-10 ... (( . ًقح ريغب  ءايبنألا  مهلتقو  هللا  تايآب  مهرفكو  مهقاثيم  مهضقن  امبف  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-11 (( . اًميظع ًاناتهب  ميرم  ىلع  مهلوقو  مهرفكبو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-12 ... (( . هللا لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ةيآلا (( :  ريسفت 

42a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 387  )  ( 139  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . اًميكح اًزيزع  هللا  ناكو  هيلإ  هللا  هعفر  لب  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 (( . اًميظع ًاناتهب  ميرم  ىلع  مهلوقو  مهرفكبو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . هللا لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5. تايآلا ةءارق 
-6 ... (( . هللا لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 

42b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

15657

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

2تارامإلا
1ليزاربلا

10نيصلا
1صربق
1ايناملأ
1رئازجلا

6رصم
3اينابسا
2اسنرف
1ناريا
1اكناليرس

1ايبيل
1برغملا

4ادنلوه
1نيبلفلا
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

1دناليات

 ( تياباغيم  5.39  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 149  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . هللا لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم  ةمتت 
-2 (( . اًميكح اًزيزع  هللا  ناكو  هيلإ  هللا  هعفر  لب  ةيآلا (( :  دئاوف 
-3 (( . ًاديهش مهيلع  نوكي  ةمايقلا  مويو  هتوم  لبق  هب  ننمؤيل  الإ  باتكلا  لهأ  نم  نإو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . ًاديهش مهيلع  نوكي  ةمايقلا  مويو  هتوم  لبق  هب  ننمؤيل  الإ  باتكلا  لهأ  نم  نإو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 (( . اًريثك هللا  ليبس  نع  مهدصبو  مهل  تلحأ  ٍتابيط  مهيلع  انمرح  اوداه  نيذلا  نم  ٍملظبف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 (( . اًميلأ ًاباذع  مهنم  نيرفاكلل  اندتعأو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  مهلكأو  هنع  اوهن  دقو  ابرلا  مهذخأو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 (( . اًريثك هللا  ليبس  نع  مهدصبو  مهل  تلحأ  ٍتابيط  مهيلع  انمرح  اوداه  نيذلا  نم  ٍملظبف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( اًميلأ ًاباذع  مهنم  نيرفاكلل  اندتعأو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  مهلكأو  هنع  اوهن  دقو  ابرلا  مهذخأو  ةيآلا (( :  دئاوف 

43a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( اًميلأ ًاباذع  مهنم  نيرفاكلل  اندتعأو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  مهلكأو  هنع  اوهن  دقو  ابرلا  مهذخأو  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2. تايآلا ةءارق 
-3 (( . اًريثك هللا  ليبس  نع  مهدصبو  مهل  تلحأ  ٍتابيط  مهيلع  انمرح  اوداه  نيذلا  نم  ٍملظبف  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-4 (( اًميلأ ًاباذع  مهنم  نيرفاكلل  اندتعأو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  مهلكأو  هنع  اوهن  دقو  ابرلا  مهذخأو  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-5 ... (( . كيلإ لزنأ  امب  نونمؤي  نونمؤملاو  مهنم  ملعلا  يف  نوخسارلا  نك  لـ ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 ... (( . كيلإ لزنأ  امب  نونمؤي  نونمؤملاو  مهنم  ملعلا  يف  نوخسارلا  نك  لـ ةيآلا (( :  دئاوف 
ةيآلا7- يف  اـمك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلاـب  اونمآ  نيذـلا  مهب  دوصقملا  لـه  مهنم )) ...  ملعلا  يف  نوخـسارلا  نكل  ىلاـعت ((  هلوق  يف 

؟ كانه ىراصنلل  مهبسن  يف  ةمكحلا  امف  ىراصن )) ...  انإ  اولاق  نيذلا  اونمآ  نيذلل  ةدوم  مهبرقأ  ندجتلو  ىرخألا ...(( 
؟8- نآلا كلذك  مه  لهو  ىراصن ؟)) ...  انإ  اولاق  نيذلا  اونمآ  نيذلل  ةدوم  مهبرقأ  ندجتلو  ةيآلا ... ((  نع  لاؤس 
؟ )) ... 9- انابهرو نيسيسق  مهنم  نأب  كلذ  ىلاعت ... ((  هلوق  نع  لاؤس 

؟ 10- ميدق هللا  مالكو  هللا  مالك  نآرقلا  نإ  لئاق  لاق  اذإ 
؟11- سفنلاب مئاقلا  ىنعملا  وه  هللا  مالك  نإ  لوقي  نم  مكح  ام 
-12. تايآلا ةءارق 

43b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 402  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  
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1دناليات
1ناتسكيجاط

1ايكرت
1ايناركوأ
25اكيرمأ

ًايلاح 71نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2012759

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105141678

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
462508

راوزلا لجس 
105779

ةيمقرلا ةبتكملا 
726665

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

109895338

-1 ... (( . هدعب نم  نييبنلاو  ٍحون  ىلإ  انيحوأ  امك  كيلإ  انيحوأ  انإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-2 (( . اًميلكت ىسوم  هللا  ملكو  كيلع  مهصصقن  مل  ًالسرو  لبق  نم  كيلع  مهانصصق  دق  ًالسرو  ةيآلا (( :  ريسفت 
-3 ... (( . هدعب نم  نييبنلاو  ٍحون  ىلإ  انيحوأ  امك  كيلإ  انيحوأ  انإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 (( . اًميلكت ىسوم  هللا  ملكو  كيلع  مهصصقن  مل  ًالسرو  لبق  نم  كيلع  مهانصصق  دق  ًالسرو  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 (( . اًميكح اًزيزع  هللا  ناكو  لسرلا  دعب  ٌةجح  هللا  ىلع  سانلل  نوكي  الئل  نيرذنمو  نيرشبم  ًالسر  ةيآلا (( :  ريسفت 
-6 (( اًميكح اًزيزع  هللا  ناكو  لسرلا  دعب  ٌةجح  هللا  ىلع  سانلل  نوكي  الئل  نيرذنمو  نيرشبم  ًالسر  ةيآلا (( :  دئاوف 
-7 (( . ًاديهش هللاب  ىفكو  نودهشي  ةكئآلملاو  هملعب  هلزنأ  كيلإ  لزنأ  امب  دهشي  هللا  نك  لـ ةيآلا (( :  ريسفت 
-8 (( . ًاديهش هللاب  ىفكو  نودهشي  ةكئآلملاو  هملعب  هلزنأ  كيلإ  لزنأ  امب  دهشي  هللا  نك  لـ ةيآلا (( :  دئاوف 
-9 (( . ًاديعب ًالالض  اولض  دق  هللا  ليبس  نع  اودصو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 

؟10- عورفو لوصأ  ىلإ  نيدلا  ميسقت  مكح  نع  لاؤس 
؟11- لامعألاو دئاقعلا  ميسقت  مكح  نع  لاؤس 
-12. تايآلا ةءارق 
-13 (( . ًاديعب ًالالض  اولض  دق  هللا  ليبس  نع  اودصو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-14 (( . ًاقيرط مهيدهيل  الو  مهل  رفغيل  هللا  نكي  مل  اوملظو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت 

44a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 397  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ًاديعب ًالالض  اولض  دق  هللا  ليبس  نع  اودصو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . ًاقيرط مهيدهيل  الو  مهل  رفغيل  هللا  نكي  مل  اوملظو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-3 (( . اًريسي هللا  ىلع  كلذ  ناكو  ًادبأ  اهيف  نيدلاخ  منهج  قيرط  الإ  ةيآلا (( :  ريسفت 
-4 (( . ًاقيرط مهيدهيل  الو  مهل  رفغيل  هللا  نكي  مل  اوملظو  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-5 (( . اًريسي هللا  ىلع  كلذ  ناكو  ًادبأ  اهيف  نيدلاخ  منهج  قيرط  الإ  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 ... (( . اًريخ اونمآف  مكبر  نم  قحلاب  لوسرلا  مكءاج  دق  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 ... (( . اًريخ اونمآف  مكبر  نم  قحلاب  لوسرلا  مكءاج  دق  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟8- نيصاعلا هقلخل  هللا  باقع  نع  لاؤس 
مكيلإ9- انلسرأ  انإ  لاق ((  ةيآلا  لوأ  يف  هنأل  يركذلا  دهعلل  اهنأ  لوسرلا )) ...  نوعرف  ىصعف  ىلاعت ((  هلوق  يف  ماللاو  فلألا  نإ  مهضعب  لاق 

؟ ينهذ انه  دهعلا  نوكي  الأ  الوسر )) ... نوعرف  ىلإ  انلسرأ  امك  مكيلع  ادهاش 
؟10- عيرفتلا ءاف  طباض  وه  ام 
؟ 11- دحاو رورجملاو  راجلاب  قلعتملا  لهف  قحلاب )) ...  لوسرلا  مكءاج  دق  ىلاعت ... ((  هلوق  يف 
؟ 12- نيضرأ عبس  نم  هقوط  ثيدح  ىنعم  امو  كلذ  فيكف  نيضرأ  عبس  ثيدح  حرش  خيش  اي 
متنأ13- الو  ىلاعت ((  هلوق  يف  امك  اضيأ  لقاعلا  يف  لمعتـست  انه   (( ام  )) ّنإ ضرألا )) ...  تاومـسلا و  يف  ام  هلل  نإـف  ىلاـعت ... ((  هلوق  يف 

؟  اذه يف  لاكشإ  هنإف  دبعأ ))  ام  نودباع 
؟ 14- ريسفتلا يف  ذخأي  وأ ال  ليئارسإ  ينب  نع  ذخأي  هنوك  يف  امهنع  هللا  يضر  سابع  نبا  نع  لاؤس 
؟15- ىرخألا تايآلا  ضعب  فالخب  ميملا  دازت  مل  ضرألاو )) ...  تاومسلا  يف  ام  هلل  نإف  ىلاعت ... ((  هلوق  يف  اذامل 
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-16. تايآلا ةءارق 
-17 ... (( . قحلا الإ  هللا  ىلع  اولوقت  الو  مكنيد  يف  اولغت  باتكلا ال  لهأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 

44b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 406  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . قحلا الإ  هللا  ىلع  اولوقت  الو  مكنيد  يف  اولغت  باتكلا ال  لهأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . قحلا الإ  هللا  ىلع  اولوقت  الو  مكنيد  يف  اولغت  باتكلا ال  لهأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 3- بسني نم  ىلإ  دلولا  اذهف  تدلو  مث  ايعرش  اجاوز  اهب  ينازلا  اهب  جوزت  ةأرملا  تلمح  امل  نكل  ىنزلا  نم  ناك  اذإ  دلولا 
-4... (( هنم حورو   )) ... هلوق نع  فلتخي  هنم )) ... اعيمج  ضرألا  يف  امو  تاومـسلا  يف  ام  مكل  رخـسو  لاق ((  هللا  نإ  مهدـحأ  لاـق  ول  فيك 

؟  ىلاعت هنم  رشابم  ريخستلاف 
؟ 5- اعرش هب  قحلي  اذامل ال  ىنزلا  دلو  نع  لاؤس 
؟ 6- مهعفني اذه  لهف  لوسر  ىسيع  نأو  دحاو  هللا  نأب  رقن  نحن  نولوقي  مهتشقانم  دعب  ىراصنلا  ضعب 
؟ 7- يفكي اذه  لهف  ةليبقلل  ىنزلا  نبا  بسن  ول 
؟ 8- طيقللا بسني  نم  ىلإ 
؟9- طيقللا قحلت  يتلا  ةيعرشلا  ماكحألا  يه  ام 

؟ 10- ةنيحب نباو  موتكم  مأ  نباك  همأل  بسني  ناك  ةباحصلا  ضعب  اذامل 
-11. تايآلا ةءارق 
-12 ... (( . قحلا الإ  هللا  ىلع  اولوقت  الو  مكنيد  يف  اولغت  باتكلا ال  لهأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف  ةمتت 
-13 ... (( . نوبرقملا ةكئآلملا  الو  هلل  ًادبع  نوكي  نأ  حيسملا  فكنتسي  نل  ةيآلا (( :  ريسفت 

45a- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 409  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . نوبرقملا ةكئآلملا  الو  هلل  ًادبع  نوكي  نأ  حيسملا  فكنتسي  نل  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2. تايآلا ةءارق 
-3 ... (( . نوبرقملا ةكئآلملا  الو  هلل  ًادبع  نوكي  نأ  حيسملا  فكنتسي  نل  ةيآلا (( :  دئاوف 
-4 ... (( . هلضف نم  مهديزيو  مهروجأ  مهيفويف  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا (( :  ريسفت 
-5 ... (( . هلضف نم  مهديزيو  مهروجأ  مهيفويف  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-6 (( . ًانيبم اًرون  مكيلإ  انلزنأو  مكبر  نم  ٌناهرب  مكءاج  دق  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  ريسفت 
-7 (( . ًانيبم اًرون  مكيلإ  انلزنأو  مكبر  نم  ٌناهرب  مكءاج  دق  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  دئاوف 
-8 (( . اًميقتسم ًاطارص  هيلإ  مهيدهيو  ٍلضفو  هنم  ٍةمحر  يف  مهلخديسف  هب  اومصتعاو  هللاب  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا (( :  ريسفت 
؟ 9- فكنتسم ربكتسم  لك  له 
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-10. تايآلا ةءارق 
-11 (( . ًانيبم اًرون  مكيلإ  انلزنأو  مكبر  نم  ٌناهرب  مكءاج  دق  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا (( :  يناعم  نع  ةشقانم 
-12 (( . اًميقتسم ًاطارص  هيلإ  مهيدهيو  ٍلضفو  هنم  ٍةمحر  يف  مهلخديسف  هب  اومصتعاو  هللاب  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا (( :  دئاوف 
-13 ... (( . ةلالكلا يف  مكيتفي  هللا  لق  كنوتفتسي  ةيآلا (( :  ريسفت 

45b- ءاسنلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 404  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ... (( . ةلالكلا يف  مكيتفي  هللا  لق  كنوتفتسي  ةيآلا (( :  ريسفت  ةمتت 
-2 ... (( . ةلالكلا يف  مكيتفي  هللا  لق  كنوتفتسي  ةيآلا (( :  دئاوف 
؟ 3- ةيصولا يف  بجاولا  ام 
؟4- ةيضرفلا لئاسملا  ضعب  نع  لاؤس 
؟ 5- بصاعلا ثيروت  نع  لاؤس 
؟ )) ... 6- ةلالكلا يف  مكيتفي  هللا  لق  كنوتفتسي  ىلاعت ((  هلوق  نع  لاؤس 
؟7- بألا عم  معلا  ثري  له 
؟8- ثراولل ةيصولا  مكح  ام 
؟ 9- ةثرولا قح  ىلع  نيدلا  مدقي  له 

؟10- بيصنلا نم  مهل  دبال  ةثرولا  نأ  عم  ثاريملا  ىلع  ةيصولا  مدقت  فيك 
-11 ". ةدئاملا ةروس  ةيادب  نم  تايآلا "  ةءارق 
ٌمرح12- متنأو  ديصلا  يلحم  ريغ  مكيلع  ىلتي  ام  الإ  ماعنألاةميهب  مكل  تلحأ  دوقعلاب  اوفوأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ((  لاق  ةدئاملا ، ةروس  ريسفت 

((. ديري ام  مكحي  هللانإ 
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